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1. Valg af dirigent.  

Velkomst ved formanden.  

Bestyrelsen har foreslået Thomas Secher.  

Da ingen stiller op imod ham, er han valgt.  

 

Dirigenten redegør for, at generalforsamlingen er indkaldt med lovlig varsel  

 

2. Bestyrelsens beretning.  

Formand, Inga Kofoed Andersen, beretter om året, der er gået, herunder foreningens større 

tilstedeværelse på sociale medier. 

  

BESTYRELSEN og REDAKTIONEN 

Den nuværende bestyrelse består af Amdi, Rikke, Ole, Peter, Lars og Inga samt vores suppleant 

Niels. Redaktionen af Flora & Fauna udgøres af Søren, Jens og Thomas, som er ansvarshavende 

redaktør og deltager i bestyrelsesmøderne, når det er muligt.  

Bestyrelsen har ikke været helt fuldtallig det sidste år. Men det er ikke gået ud over 

aktivitetsniveauet, der været passende højt – nye og gamle opgaver er blevet løst, selvom 

bestyrelsesmedlemmerne er travlt engagerede i mange andre sammenhænge. Møderne forløber i 

en positiv og meget effektiv ånd.  

Vi forventer at få mere muskelkraft i 2019, så vi kan tage hul på flere opgaver. Bestyrelsen har fået 

tilført lidt yngre kræfter, og det giver god energi i bestyrelsesarbejdet.  

 

FLORA & FAUNA 

Vi prioriterer arbejdet med at ændre på udgivelsen af Flora & Fauna, så den også udkommer 

digitalt fremover. Det vil ske i samarbejde med redaktionen, som har presset på for at få skubbet 

udviklingen i den retning. 

Bladet har været debatteret af bestyrelsen og redaktionen i løbet af året. Det er foreningens 

største udgiftspost, og selv om vi er glade for at udgive bladet som papirudgave, så går udviklingen 

imod, at mange foreningsblade efterhånden udgives digitalt – det har vi også et ønske om at overgå 

til i en eller anden form. Bl.a. for at sikre, at artiklerne kommer bredere og hurtigere ud, så de bliver 

brugt endnu mere. Derfor foreslår bestyrelsen, at vi ændrer vedtægterne og gør det muligt at 

vælge en digital løsning, der evt kan følges op af  en årlig samlet papirudgave af udvalgte dele af 

indholdet.  

 

ARRANGEMENTER 

Der har været en del ekskursioner og arrangementer i løbet af det forgangne år, herunder Spirende 

biologer, Temadag og mange foredrag. Og deltagelsen i arrangementerne har været 

tilfredsstillende. 

 

MARKEDSFØRING 

Vi er på facebook, men foreningens side mangler lidt mere liv – det er noget, bestyrelsen vil 

fokusere mere på i løbet af det kommende år. Bestyrelsen efterlyser medlemmernes bidrag i form 

af billeder og korte opslag på facebook. 



Vi har trykt flyers, der bliver taget godt imod. Og en ”sandwich”, vi kan tage med ud, er på 

trapperne. 

 

3. Aflæggelse af regnskab.  

Ved kassereren Peter Wind 

 

Indtægter 2018: 

Kontingenter   58.660,00 

Salg af Flora&Fauna   150,00 

Renteindtægter   7.651,80 

KU tilskud til trykning af temanummer 10.900,00 

I alt    77.361,80 

 

Udgifter 2018:  

Møder  bestyrelse og redaktion  4.420,62 

Trykning af Flora&fauna  13.743,68 

Porto, adressering og foliering  12.496,50 

Ekskursioner og møder  4.561,00 

Hjemmeside   1.142,00 

Nyanskaffelser   2.068,00 

Nets & gebyrer   2.579,76 

Regnskab og revision  3.477,25 

Diverse   355,45 

I alt     44.844,06 

 

Resultat   + 32.517,74 kr 

 

Aktiver pr 31/12 2018 

Bankbog i Danske bank  39.052,88 

Værdipapirer   41.294,88 

Værdipapirer, arv   300.420,63 

Aktiver i alt   380.768,29 kr 

 

Passiver pr 31/12 2018 

Egenkapital   348.554,02 

Overskud 2018   32.517,74 

Kurstab   (-5.197,77) 

Skyldige omkostninger  4.894,30 

Passiver i alt   380.768,29 kr 

 

Revisor påtegning:  

Godkendt efter gennemgang og stikprøvekontrol  

 

 

4. Forslag fra bestyrelsen.  

Vedtægtsændringer §4  



 

Oprindelig ordlyd: 

Foreningen udgiver tidsskriftet ”Flora og Fauna”. Tidsskriftet udkommer med mindst 4 hæfter om 

året i et omfang, der bestemmes af bestyrelsen. Tidsskriftet redigeres af en redaktør, der udpeges af 

bestyrelsen. Redaktøren bestemmer og ordner tidskriftets indhold og er eneansvarlig for udgivelsen. 

Redaktøren støttes af en redaktionskomite, der udpeges af bestyrelsen. 

Foreningen har herudover en hjemmeside, som redegør for foreningens virke samt underretter om 

foreningens arrangementer 

 

Foreslås ændret til:  

Foreningen udgiver tidsskriftet ”Flora og Fauna”. Tidsskriftet udkommer helt eller delvis i papirform 

eller digitalt i et omfang, der bestemmes af bestyrelsen. Tidsskriftet redigeres af en redaktør, der 

udpeges af bestyrelsen. Redaktøren bestemmer og ordner tidsskriftets indhold og er eneansvarlig 

for udgivelsen.  

Redaktøren kan støttes af en redaktionskomite, der udpeges af bestyrelsen. 

Foreningen har herudover en hjemmeside, som redegør for foreningens virke samt underretter om 

foreningens arrangementer. 

 

Bemærkning fra redaktionen: Det er en længe ønsket ændring. Det er svært at få nok stof ind, og 

en ændring til at gøre bladet elektronisk kan måske gøre det mere attraktivt for bl.a. forskere at 

udgive artikler heri.  

 

Forslag om, at der laves en selvstændig Flora & fauna hjemmeside.  

Der argumenteres dog også for, at det kan være bedre at have alt samlet på samme side. 

Bestyrelsen kigger nærmere påfordele og ulemper ved de foreslåede muligheder i det kommende 

år. 

 

Afstemning i forbindelse med forslaget: 

15 stemmer for vedtægtsændringen, ingen stemmer imod.  

Forslaget er vedtaget 

 

5. Forslag fra medlemmerne.  

Ingen indkomne forslag – punktet frafalder 

 

6. Valg til bestyrelse og af to suppleanter.  

Der er samlet 5 pladser på valg til bestyrelsen i år: 

 Inga Kofoed Andersen, Ole F. Jensen og Per Egge Rasmussen er på valg til bestyrelsen – alle ønsker 

at genopstille.  

Derudover er der indkommet en opstilling fra Tobias Sandfeld, pHd-studerende ved AU.  

 

- Inga læser Tobias’ opstillingsskrivelse op for forsamlingen 

 

Udover disse er der ingen opstillinger til bestyrelsen på selve generalforsamlingen.  

 

Alle 4 kandidater bliver valgt 

 



Valg til studenterrepræsentant 

Rikke Trachsel genopstiller 

Ingen andre opstillede 

 

Rikke er valgt 

 

Valg til suppleant:  

2 poster 

 

Niels genopstiller 

Margarethe Mannsperger opstiller på generalforsamlingen 

 

Begge er valgt 

 

 

7. Valg af revisor.  

1 revisor post er på valg i år 

 

Frank Jensen er på valg, han spørges, om han vil genopstille. Efter generalforsamlingen har Frank 

Jensen tilkendegivet, at han modtager genvalg. 

Frank Jensen er genvalgt som revisor. 

 

8. Eventuelt. 

Der orienteres om kommende møder og arrangementer i foreningen: 

16. marts – Temadag ”Behøver biodiversiteten kunstig ånd  

26. marts – fuglene i Columbia  

4. april – foredrag om Invasive arter 

27. april – Ekskursion til Eskelund 

8. juni – Ekskursion til Katbjerg 

 

Ingen andre punkter. 

 

Generalforsamlingen erklæres overstået. 

 


