GENERALFORSAMLING i Jydsk Naturhistorisk Forening 3 marts 2020
1. Valg af dirigent.
Thomas Secher blev valgt som dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
Formanden, Inga kofoed Andersen, takkede for det fine fremmøde og aflagde beretning:
”Når jeg mødes med formænd fra andre foreninger, beklager de sig over, at de mangler
bestyrelsesmedlemmer og selv må lave alt arbejde. Og så sukker de over, at de mister
medlemmer, og at medlemmerne bliver mere og mere gråhårede. Sådan er billedet ikke i vores
forening – her gør bestyrelsesmedlemmerne virkelig gavn, mens formanden mest er med som
navn. Vores medlemstal er stabilt, og vores tiltag med at tiltrække flere unge, ser ud til at virke.
Også i bestyrelsen har vi fået et godt indslag af yngre kræfter, som forstår at gebærde sig i den
digitale verden. Vi har en meget god blanding af erfarne, initiativrige bestyrelsesmedlemmer og
nye sprælske kræfter.
Med en fuldtallig og arbejdsom bestyrelse, der holder hyggelige og effektive bestyrelsesmøder,
opnår vi det aktivitetsniveau, vi ønsker. Året igennem har vi afviklet temadage, foredrag og
ekskursioner. Vi har som sædvanlig nye arrangementer på bedding – og som sædvanlig efterlyser
vi forslag fra medlemmerne.
Vores dygtige redaktør på Flora og Fauna, Jens Reddersen, vil gerne snart afløses på posten,
som han har bestridt i mange år. Vi er kede af at slippe denne kapacitet, men arbejder sammen
med redaktionen på at finde en værdig afløser, der kan løfte opgaven som botanisk redaktør.
Flora og Fauna har siden sidste generalforsamling taget flere skridt ud i den digitale verden. Alle
nye artikler bliver udgivet elektronisk nu, og så kommer der en samlet, redigeret papirudgave sidst
på året.
Siden Naturhistorisk Museum blev oprettet af vores forening, har foreningens medlemmer haft
gratis adgang til museet. Naturhistorisk Museum udfordrer os på vores hævdvundne privilegium,
og bestyrelsen arbejder på at finde en løsning, så medlemmer af JNF fortsat har gratis adgang.
Vores to repræsentanter i museets bestyrelse, Lisanette og Inga, følger arbejdet med at finde et
nyt sted til museet.

3. Aflæggelse af regnskab.
Se bilag
4. Forslag fra bestyrelsen.
Ingen forslag
5. Forslag fra medlemmerne.
Ingen forslag
6. Valg til bestyrelse og af to suppleanter.
Peter Wind, Amdi Nedergaard og Rikke Trachsel blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer for
en toårig periode, mens Lars Brøndum blev nyvalgt. Lars har tidligere siddet som museets
repræsentant i vores bestyrelse. Han har fået nyt arbejde og ville heldigvis gerne fortsætte i
bestyrelsen.
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Der var ingen opstillet som studenterrepræsentant, der vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen
besætter posten, når der findes en kandidat.
Margrethe Mannsberger og Niels Andersen var på valg som suppleanter. Niels blev genvalgt som
suppleant for et år. Margrethe ønskede ikke genvalg, da hun er en travl dame, som også er aktiv i
mange andre sammenhænge. Bestyrelsen takker Margrethe for samarbejdet og ikke mindst
spændende diskussioner i det forløbne år.
Vi byder velkommen til Birgitte Pløger, som er vores nye suppleant. Birgitte er frivillig på museet,
nysgerrig og et aktivt udendørsmenneske.
7. Valg af revisor.
Foreningens revisorer er Frank Jensen og Lars Bøgh. Sidstnævnte var på valg for en 2 årig
periode og modtog ikke genvalg. Som ny revisor blev Jens Mikkelsen valgt.
8. Eventuelt.
Amdi, Peter og Ole orienterede om årets arrangementer i foreningen.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. Inga (formand), Amdi (næstformand) og
Peter (kasserer) fortsætter på deres poster.
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