
Referat fra årsmøde i Tønder Afdelingen 2010

Dato: 4. november 2010
Til: DN Tønder
Referent: René la Cour Sell, 40 58 22 00, rlcs@dn.dk

Referat af årsmøde i DN Tønder
onsdag den 3. november 2010

Tid: Kl. 19.30 - 23.00
Sted: Torvets Restaurant, mødelokalet på 1. sal
Deltagere: 43 stemmeberettigede medlemmer og 6 gæster (medlemmer i DN Tønder 851)

Søren Eller bød som formand velkommen til forsamlingen. Foreningens direktør holdt oplæg 
om foreningens aktuelle tiltag og prioriteringer som advokat for naturen. Herefter var der ordi-
nært årsmøde:

1. Valg af dirigent

Søren Eller foreslog Jörn Eskildsen. Jørgen Popp Petersen blev foreslået som modkandidat. Der
blev begæret skriftlig afstemning. Jörn Eskildsen blev med 29 stemmer valgt til dirigent. Jør-
gen Popp Petersen fik 14 stemmer. 

2. Dirigenten erklærede mødet for lovligt som følge af varsling og indkal-
delse efter vedtægternes regler.

3. Formandens beretning

Formanden aflagde sin beretning. (vedlægges) Efter lidt debat om konflikterne i året blev be-
retningen taget til efterretning af forsamlingen med akklamationer.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Der er 9 medlemmer i bestyrelsen. Således er tre på valg hvert år. I år er Jens Petersen Bech 
(ikke tilstede, men skriftligt tilsagn om genopstilling modtaget), Jens Lyhne Christensen og 
Bendix Nielsen på valg; - sidstnævnte ønskede ikke genvalg. Til gengæld ønskede Viggo Stid-
sen (ikke tilstede, men skriftligt tilsagn om at opstille modtaget), Marianne Permin, Maj-Britt 
Petersen og Niels Malling at stille op. Der blev afholdt skriftligt afstemning og Marianne Permin,
Maj-Britt Petersen og Niels Malling blev valgt.

5. Valg af suppleanter

Der var 6 personer der stillede op til de 3 suppleantpladser:  Jens Petersen Bech, Viggo Stid-
sen, Jens Lyhne Christensen, Joan Holm Schmidt, Bo Tonnesen og Ulla Østerberg. Der blev af-
holdt skriftlig afstemning og Joan Holm Schmidt blev valgt til 1. suppleant, Bo Tonnesen til 2. 
suppleant og Ulla Østerberg til 3. suppleant. 

6. Forslag fra medlemmerne

Ingen indkomne forslag.



7. Eventuelt

Bendix Nielsen takkede for sin tid i bestyrelsen. Søren Eller bad den nye bestyrelse om at blive
efter mødet så man kunne holde et kort konstitueringsmøde og endelig takkede Søren Eller og 
dirigenten for god ro og orden og stort fremmøde.

Den efterfølgende konstituering gav genvalg til alle: Formand Søren Eller, næstformand Uwe 
Matzen og sekretær Henrik Møller.

2


	Referat af årsmøde i DN Tønder
	onsdag den 3. november 2010
	1. Valg af dirigent
	2. Dirigenten erklærede mødet for lovligt som følge af varsling og indkaldelse efter vedtægternes regler.
	3. Formandens beretning
	4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
	5. Valg af suppleanter
	6. Forslag fra medlemmerne
	7. Eventuelt


