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Evt.
Der var 20 fremmødte medlemmer.
Formanden Eigil Holm bød velkommen til dette års generalforsamling .
Ad. 1: Bente Nedergaard blev valgt til ordstyrer og Peter Wind til referent. Ordstyreren konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
Ad. 2: Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen gav ikke anledning til spørgsmål og blev
godkendt af generalforsamlingen.
Ad. 3: Formanden gennemgik foreningens foreløbige regnskab, idet det endnu ikke var godkendt af den ene
revisor, hvilket det vil blive snarest. Regnskabet viste et underskud på 25.000 kr., som dækkes af foreningens
formue.
Foreningens primære indtægtskilde er medlemmers og institutioners indbetalinger, mens hovedudgiftsposterne
er fremstillingen af Flora og Fauna og udsendelsen heraf. Viser de kommende års regnskaber tilsvarende underskud, vil formuen med den nuværende størrelse kunne dække dette i 14 år. Det er på den baggrund, at bestyrelsen har foreslået en kontingentforhøjelse, den første i otte år.
Generalforsamlingen drøftede mulighederne for at komme ud til en større kreds af aftagere af Flora og Fauna
herunder børnehaver, friskoler, folkeskoler og ikke mindst de studerende. Der blev også fremsat et forslag om
at indføre et husstandskontingent, men forslaget blev efter en grundig drøftelse trukket igen.
Tilbage var bestyrelsens forslag om en forhøjelse af kontingent og abonnement. Forslaget blev vedtaget med
følgende satser: Ordinært medlemskab sættes op til 230 kr., mens institutioner og udenlandske medlemmer
fremover skal betale henholdsvis 255 kr. og 270 kr. Kontingentet for studerende, der ønsker Flora og Fauna
tilsendt, er fortsat 100 kr.
Ad. 4: Bestyrelsens forslag til aktiviteter i 2015 fremgik af indbydelsen til generalforsamlingen med det forbehold, at flere arrangementer var i støbeskeen især til efteråret 2015.
Ad. 5: Der var ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer.
Ad. 6: Formanden Eigil Holm havde forlods meddelt, at han gik af som formand og ikke ønskede genvalg. I
stedet blev Inga Kofoed Andersen valgt ind i bestyrelsen, mens der var genvalg til Ole F. Jensen og Per Egge
Rasmussen. Til de to suppleantpladser blev Hans-Erik Jensen og Niels Andersen valgt som henholdsvis 1. og 2.
suppleant. Der blev ikke valgt en studenterrepræsentant.
Frank Jensen blev genvalgt som revisor.
Ad. 7: Generalforsamlingen pålagde de to suppleanter om at gøre rede for deres virke overfor generalforsamlingen i 2016.
Den afgående formand takkede de fremmødte og ikke mindst ordstyreren for en velgennemført generalforsamling



Bestyrelsens beretning for året 2014
Dette er min sidste beretning. Jeg blev formand 2001 og har siddet i 14 år. Jeg er 82 år og ønsker at
gå, mens jeg stadig har min fulde arbejdsevne.
Året 2014 har budt på følgende arrangementer:
Foredrag
28.1. En fuglekiggers bekendelser. Kent Olsen.
4.3. Naturhistorisk Museum bag kulisserne. Henrik Sell. Generalforsamling.
6.5. Singapore, en by i regnskoven. Ophelia Achton.
.20.1.15. Bier som filmstjerner. Eigil Holm
Excursioner
22.5. Staksrode Skov. Peter Wind
17.6. Botanisk Have, Århus. Ophelia Achton.
28.6. Buderupholm Bjergeskov og Ørnehøje Overdrev.
Peter Wind, Aage Pedersen, Therkel Arfred.
6.9. Himmerlands kilder. Peter Wind
9.8. Stenene på stranden ved Ørnereden. Eigil Holm.
16.3. Vi har deltaget i temadagen Krig og Fred i naturen i samarbejde med andre naturhistoriske foreninger.
Arrangementerne annonceres i nyhedsbreve, der sendes ud til alle abonnenter. Foredrag og excursioner er gratis, og alle er velkomne. De annonceres i ugeaviserne i Midtjylland og Djursland ved udsendelse af artikler, som bladene gerne optager. Derved får vi forbindelse med mange ikke-medlemmer.
Eigil Holms foredrag var også annonceret i Århus TV. Der kom ca. 100.
De fleste af vore arrangementer besøges af ikke-medlemmer; de er faktisk i flertal. Derfor får de
flyers om foreningen og er hæfter af Flora og Fauna.
Vi er nødt til at hæve kontingent i år, for udsendelsen er dyr, ca. 7000 kr. pr udsendelse. Derfor nøjes
vi med to udsendelser årligt, til gengæld er numrene dobbelt så store som de tidligere enkeltnumre.
Vor 263 abonnenter kan ikke betale to dobbeltnumre + udsendelse; vi tager af formuen på ca. 386.
ooo kr. Vi skal op på godt 500 abonnenter, før indtægter og udgifter balancerer. Trykning af to numre
koster 44.000 kr. + 14.000 kr. porto = 58.000 kr. Kontingent 2014: 46.559 kr. Underskud. 11.500 kr.
Hertil kommer udgifter til bestyrelsesmøder, redaktion, bogføring og administration, se regnskabet.
Vi har valgt at gøre Flora & Fauna flottere og forhåbenligt mere læservenligt i håbet om at få flere
medlemmer.
Sidste dobbeltnummer (december 2014) er betalt af DCE/Institut for Bioscience, Århus Universitet.
Det dækker en konference om forskningsbaseret forvaltning.
Vi har kontaktet de biologistuderende. De kan få abonnement for 100 kr. årligt. Vi holder studenterne a jour med arrangementer i deres blad, og vi holder kontakt med studenterrepræsentanter.
Alle udsendte numre af Flora og Fauna skal digitaliseres. Vi har alle numrene. Prisen er 23.000 kr.
efter tilbud. Aage V. Jensens fonde er søgt for at få dækket udgiften. Den digitale udgave vil omfatte
120 årgange, og alt vil være scannet ind og være søgbart.
Vi takker redaktionen (Sussie Pagh, Jens Reddersen, Torben Ebbensgaard) for et stor og ulønnet
arbejde. Bladet er smukt, godt og en gevinst for dansk videnskab.
Endvidere takkes Amdi Nedergaard og Bente Fyrstenberg for kalenderen, der frit kan downloades
fra vor hjemmeside www.jydsknaturhistorisk.dk. Ophelia Achton takkes for sit arbejde med hjemmesiden. Hun er vor kontakt til Botanisk Have, hvor hun leder den forening, der tager sig af blomsterbedene. Naturhistorisk Museum takkes for husly.
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