Vester Lindet den 26. marts 2022

Referat af generalforsamling i Storkene.dk. Den 19. marts 2022 kl. 14.00 – 16.00
Ud fra de gode erfaringer med afholdelse af generalforsamlingen via Livestorm i 2021, havde vi igen i år
valgt at bruge denne model. I år var omkring 100 tilmeldte generalforsamlingen. Bestyrelsen var dog samlet
hos Hans Thyssen i Hillerød bortset fra Jess Frederiksen, der var på hjemmefra. Afbud fra Hans Skov pga.
sygdom.
Fra 13.30 vistes en introduktionsfilm og medlemmerne skrev små hilsner i chat-modulet.
Pkt. 1:
Lars Juel Sørensen blev valgt til dirigent og Jesper Leegaard valgt til referent. Vi havde lidt bøvl med lyden,
så Lars Juel Sørensen måtte dele computer med moderator Mogens Lange Petersen. Dirigenten slår fast at
generalforsamlingen er lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. Ligeledes er dagsordenen udsendt
rettidigt.
Pkt. 2:
Jess Frederiksen fremlægger bestyrelsens beretning. Jess indleder beretningen, med at orientere om sin
sygdomssituation. En vanskelig og ulykkelig situation. 2021 har været et særdeles aktivt år, med bl.a.
lancering af webshop, opsætning og restaurering af rekordmange storkereder. Ligeledes har vi fået
tilknyttet et regnskabsfirma, som holder styr på økonomien. Med den voksende skare af medlemmer og
åbning af webshop er der voldsomt meget at holde styr på. Storkeåret 2021 bliver gennemgået og
resultaterne fra de enkelte ynglepar opgøres. 2021 startede Storkene.dk et projekt med GPS-mærkning af
foreløbig fire unger fra danske reder. Projektet køres i samarbejde med Zoologisk Museum. Et projekt med
at grave vandhuller i området omkring Bækmarksbro blev halvt fuldført; resten afventer yderligere
fondsstøtte. Jess fortæller også om den planlagte storke-tur til Bayern i 2022. Helt på sin plads i den
nuværende situation med Ukraine, viste Jess en kortfilm fra netop Ukraine. Hvid stork er Ukraines
nationalfugl. Jess slutter beretning af med at takke den øvrige bestyrelse og alle andre, som har bidraget til
foreningen virke i 2021.
Pkt. 3:
Merete fremlægger det reviderede regnskab – som kan ses på vores hjemmeside. Ingen spørgsmål til
regnskabet, men der spørges til, hvor stort varelageret i webshoppen er. Det er ikke noget vi kan svare på,
men det aftales at der fremover skal holdes fysisk optælling af varelageret. Efter lidt teknisk besvær
kommer regnskabet til afstemning, og regnskabet bliver godkendt.
Pkt. 4:
Et af de helt store tiltag i 2022, bliver arbejdet med at oprette lokalafdelinger af Storkene.dk. Der er meget
arbejde der skal gøres, og det løses nemmest på lokalt niveau. Ud over at opsætte og restaurere reder, vil
der også i år være fokus på at forbedre fourageringsområderne for storkene. Derudover fortsætter de
aktiviteter, som har kørt i 2021.
Pkt. 5:
Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 6:
Merete fremlagde budgettet for 2022.
Pkt. 7:
Pt. er prisen for medlemskab af Storkene.dk pr. år - 250 kroner for ordinære medlemmer og 150 kroner for
studerende/pensionister. Bestyrelsen stiller forslag om at dette hæves til årligt 300 kroner for ordinære
medlemmer og 175 kroner for studerende/pensionister. Forslaget bliver vedtaget med virkning fra 2023.
Pkt. 8:
Lars Juel Sørensen modtager ikke genvalg til bestyrelse.
Valget til bestyrelsen faldt således ud:
Hans Thyssen valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.
Bjarne Østergaard Rasmussen, Kåre Fog og Jesper Leegaard er alle valgt for 2 år.
Pkt. 9:
Valget som bestyrelsessuppleanter faldt således ud:
Louise Lund Fjeldgren Lars Juel Sørensen er valgt for 1. år.
Pkt. 10:
Regitze Vittrup blev genvalgt som revisorsuppleant for 1 år.
Pkt. 11: Eventuelt.

Generalforsamlingen afrundes af Jess, hvorefter dirigenten afslutter generalforsamlingen.

