
Bestyrelsens beretning 8 marts 2022 

Vores Forenings formål er at fremme kendskab til og interesse for naturen og at virke 

for bevarelse af naturværdier. 

Vi arrangerer ekskursioner samt foredrag og møder med naturhistoriske emner- ofte i 

fællesskab med andre foreninger. Igen i 2021 stak Corona en kæp i hjulet for mange 

af disse aktiviteter. Og jeg er imponeret over den konstruktive tilgang og ildhu, der er 

blevet lagt for dagen for at gennemføre, flytte og ændre planlagte aktiviteter. Det har 

været drevet af en vilje til at få det til at lykkes – trods alt.  

Hvad kan vi? Hvad må vi? og hvordan gør vi? Sådan har det lydt fra Amdi, Birgitte, 

Lars, Ole, Per, Peter, Rikke og Tobias, inden de gik i gang med at sende mail og sms-

er ud i alle verdenshjørner.  

Og alle verdenshjørner er ingen overdrivelse – de har et stort og aktivt netværk. 

Nogen bringer et ønske op på bestyrelsesmødet, og straks er der andre, der brygger 

videre på forslaget og sørger for at få en aftale i hus.  

 

Vores bestyrelse er sammensat af unge, lidt ældre og noget ældre (som mig) – og det 

giver en god dynamik i arbejdet. Det afspejler sig også i foreningens aktiviteter – der 

skulle gerne være noget for enhver. Så selv om foreningens rødder er over 100 år 

gamle, er vi stadig i fuld vigør og tidssvarende. 

29 november 2021 skulle vi have fejret, at det er 10 år siden, at Jydsk Forening for 

Naturvidenskab og Naturhistorisk Forening for Jylland  slog pjalterne sammen 

og blev til Jydsk Naturhistorisk Forening. Fejringen er udskudt til i år og kommer 

til at foregå på Molslaboratoriet med foredrag, rundvisning af Morten D.D og en 

festlig afslutning. Vi håber, at rigtig mange vil være med til at markere jubilæet. 

 

I det forgangne år har vi fejret Naturhistorisk Museum, som vores forening var med 

til at oprette for 100 år siden. Når vi sidder her i MINDLAB, kan vi glæde os over, at 

foreningen har bidraget økonomisk til at få auditoriet opdateret. Vi har også brugt lidt 

af formuen på en jubilæumsgave – en flot skulptur af en fugl – og jeg kan da godt 

røbe, at der for en gangs skyld var en meget engageret og næsten ophedet debat, da vi 

kunne vælge mellem flere forskellige fugle… 

 

Foreningen virker som støtteforening til Naturhistorisk Museum/Science City. Og vi 

er med til at slå stregerne til et nyt museum. Vores fokus er på det nye museums 

indhold, selvom det lige nu handler mest om placering. Vi har været repræsenteret af 

Lis-Anette Quotrup i denne valgperiode, De næste fire år vil Aksel Bo Madsen 

varetage hvervet til gavn og glæde for alle de grønne foreninger, som bruger museet 

til arrangementer. Aksel har siddet som Universitetets repræsentant indtil nu, og han 

vil med sin erfaring og viden sikre en kontinuitet i museets bestyrelses arbejde.  



Kontinuitet, erfaring og viden – de ord passer også på vores over 200 medlemmer. 

Det er et privilegium at være i en forening med stabile og mangeårige medlemmer. 

Og dejligt, at der også kommer nye til. 

Kontinuitet, erfaring og viden kan også beskrive JNFs bestyrelse, så jeg glæder mig 

over hvert et genvalg. Jeg oplever, at medlemmerne sidder her af GAVN – ikke af 

NAVN. Alle møder glad og gerne op til bestyrelsesmøder og arrangementer – og får 

ting til at ske - også i mellemtiden.  

Så jeg er ked af at måtte sige farvel til Tobias, men fuld af forståelse for, at arbejde 

og familie lige nu lægger beslag på den tid, der er til rådighed. Vi siger ikke farvel – 

men på gensyn. 

Vi har også taget afsked med Jens Reddersen som redaktør – og Jens har gjort et 

enormt og helt uvurderligt stykke arbejde – på mange forskellige poster i foreningen. 

Heldigvis bliver han som medlem og som en del af det netværk, der kan aktiveres – 

og måske kommer han til at savne det organisatoriske arbejde? 

Flora og Fauna er en vigtig del af vores forenings arbejde med at fremme kendskab 

til og interesse for naturen. 

Når man som medlem står med alle årets artikler udgivet samlet, tænker man 

måske ikke på det store arbejde, der ligger bag. Søren, Diana, Thomas og Ole bruger 

mange kræfter på at opsnuse gode artikelskrivere, redigere og udgive bladet – både 

digitalt og i papirform.  

Uden de mange bidragydere, der velvilligt stiller artikler og forskning til rådighed kan 

det ikke lykkes at lave et tidsskrift i den kvalitet, som Flora og Fauna har. Så 

bestyrelsen og redaktionen siger stor tak til alle, der har sendt materiale – og bliv 

endelig ved med det       

Også tak til oplægsholdere og guider på turene ud af huset. I stiller beredvilligt op og 

deler jeres viden og entusiasme med deltagerne. Vi får meget sjældent nej, når vi 

rækker ud efter jer – tak for det. 

Vi glæder os over alle de fremmødte til arrangementerne – men tillad mig et lille 

hjertesuk. Hele bestyrelsen gør alt, hvad vi kan for at sprede budskabet om 

arrangementerne, og Peters nyhedsbreve holder os opdaterede og opmærksomme. 

Men foreningen kunne godt trænge til at få lidt mere synlighed uden for egne 

rækker, som på længere sigt kan give flere deltagere og flere nye medlemmer. Så 

hermed en opfordring til at træde ind i kredsen, hvis du vil lave PR – vi har to ledige 

pladser i bestyrelsen: En studenterrepræsentant og en suppleant.  



 

 

 


