Østmøn Naturforening

Referat fra ordinær generalforsamling afholdt den 20.02.2020, hos Skolen for livet

Mødet åbnedes med en fælles sang skrevet af Henrik Dahl og Margareta.

Pkt. 1 Dirigent
Niels Brixvold blev valgt
Pkt. 2 Stemmetællere og referent
Annette Kingombe og Jan Schlegel blev valgt til stemmetællere
Jørgen Marcussen blev valgt til referent
Pkt. 3 Beretning
Margareta berettede kortfattet, hvad tiden var gået med siden sidste generalforsamling.
Beretningens indhold blev udsendt til medlemmerne før mødet, i foreningens
Nyhedsbrev. Der var ingen bemærkninger til beretningen.

Pkt. 4 Regnskab
Margareta forelagde foreningens regnskab, det udviste en saldo på bankkonto =
5.243,93 kr. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 5 Redegørelse for vedtægtsændringer
Margareta redegjorde for bestyrelsens ønske om at udvikle Øst Møn Naturforening til
Møn Naturforening. Og forklarede processen og arbejdet med at få defineret og fastsat
grundlagene for udvikling af foreningen og et nyt sæt vedtægter så det blev klar til
denne generalforsamling.
Jørgen Marcussen beskrev de årsager der ligger til grund for at han mener det er en god
ide at udvikle Øst Møn Naturforening til Møn Naturforening. Herunder blandt andet, at
mange initiativer og planer iværksættes og gennemføres uden forudgående accept af
lokalbefolkningen og uden redelige analyser af hvordan det vil påvirke lokalsamfundet
og dets natur, kultur og fordele og ulemper. Blandt andet derfor er der brug for en
naturforening der har opbakning og dækker hele Møn.
Hans Henrik Erhardi beskrev nødvendigheden af dialog med alle parter, for at dæmme
op for en ødelæggende turismeudvikling hvor der primært tænkes i økonomi, og med
ringe hensyn til natur eller lokalsamfundets øvrige udviklingsmuligheder, herunder
blandt andet bosætning, som projekter som Vattenfall i højere grad kan bidrage til.
Forventer at Møn Naturforening går en travl periode i møde, hvor ansvarlige parter
konfronteres med vores ønsker om dialog og spørgsmål.

Pkt. 6 Video om ”Møn i balance”,
Margareta og Hans Henrik blev rost for det fine resultat.

Pkt. 7 Afstemning om Vedtægtsændringerne
Da der var registreret 36 fremmødte medlemmer ud af samlet antal på 75, kunne der
stemmes om vedtægtsændringerne. Vedtægtsændringerne blev vedtaget enstemmigt,
uden bemærkninger, og Foreningens navn er nu Møn Naturforening

Pkt. 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Hans Henrik Erhardi og Jørgen Marcussen valgtes som bestyrelsesmedlemmer
Margareta Dahlstrøm og Jørgen Rosenhoff var ikke på valg.
Ole Kragh Sørensen og Hans Sattrup valgtes som suppleanter
Der blev rejst spørgsmål om antallet af bestyrelsesmedlemmer på 4 er hensigtsmæssigt.
Margareta gjorde opmærksom på at det er et bevidst ønske at holde bestyrelsen på de
valgte 4 bestyrelsesmedlemmer for at fastholde det fælles forståelses- og samarbejdsniveau af hensyn til det første års arbejdspres med sager og for at få foreningen hurtig i
gang.

Pkt. 9 Eventuelt
Der blev udtrykt ros til Møn Naturforenings logo, som er kreeret af Ole Kragh Sørensen
Der blev stillet spørgsmål om muligheder for økonomisk støtte / kontingent og lignende
Svar: Foreningen er frivillig og uden kontingent, der er i vedtægterne skabt mulighed
for at blive registreret som støttemedlem med frivillige bidrag. Foreningen opfordrer til
at et tilstrækkeligt antal medlemmer lader sig registrerer som støttemedlem, for at
foreningen kan opnå støtte fra det offentlige.
En del medlemmer er også medlem af foreningen Stege Nor og Norets Opland og der
blev udvekslet forskellige relationer og lagt op til samarbejde.
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