Referat – august 2020
Tilstedeværende: Inga, Amdi, Ole, Peter, Per, Tobias, Birgitte, Lars og Thomas
Afbud: Rikke
Dirigent: Inga
Referent: Lars
1) Valg af referent og input til dagsorden
Lars har meldt sig selv til referent
Ekstra punkt til dagsorden: Procedurer for foreningens udmeldinger
2) Efteråret program
Ture
- Sprogø er sat i venteposition – lige nu kan vi ikke gøre så meget. Og Corona har nok
forlænget udsigterne.
- Tur til Rücken – Amdi har têten på at undersøge herom. Gerne i slut maj/start juni.
- Efterårstur efter flagermus i Mønsted eller Daubjerg kalkgruber – Lars undersøger med
muligheder for datoer.
- Fusingø. Peter kontakter Jan Højland – dagstur til april næste år?
- Molslab/rewilding – Juni næste år (Lars kontakter Anni)
- Livø – Bent Egede? Den lokale landmand? (Per kontakter) august næste år?
- Flagermustur – august/september – Tobias kontakter Laura (specialestuderende omkring
flagermus) og Lars kontakter museet (om lån af udstyr)
- Krondyrstur til Tofte Skov (samt vildsvin og bison) – september 2021 (Peter kontakter
Jakob Skriver)
- Oktober 2020 – svampetur (Peter kontakter Anders)
- Tur til Kasted Mose – slut maj/start juni – hverdagsaften (Lars og Tobias har têten)
- September-tur til Moesgaard Vildskov/Hørret Skov – Lars kontakter Stine Rytter om
muligheder
Foredrag
Rejseforedrag om Kamchatka v. Hans Erik – 30. september (Ole har kontakten)
Kloge kragefugle – Sussie Pagh - ?
Rejseforedrag om Mexico v. Cecilie Mielec og Michael – 28. oktober? (Peter har kontakten)
Foredrag om byens natur – Nina Tofte/Jens&Kåre – 17. november (Tobias har kontakten)
(lokale mangler)
Udviklingen blandt danske dagsommerfugle – Emil Bjerregård – 15. december (Tobias har
têten) (lokale mangler!)
Foredrag om kirkeugler v Line – januar/februar - evt. generalforsamling (Peter har kontakten)
3) Flora og fauna
Domænenavnet floraogfauna er lukket.
Vi køber dog domænet igen ligesom vi også køber domænet jysknaturhistorisk.dk

Redaktion
Nye medlemmer:
Vi har to nye personer til redaktionen.
Jens Mikkelsen og Diana Olesen – redaktionen vil gerne vende mulighederne inden de
beslutter sig.
Nyt nummer
Årgangs-nr (Vol.-skrift): mangler indhold, f.eks. årsberetning og/eller ekskursionsberetning –
bestyrelsen må MEGET gerne bidrage. Deadline for indlæg er 1. september 2020 (men gerne
før).
Møde
Møde mellem bestyrelse og redaktion for at diskutere manualen udarbejdet af Inga og Ole –
hvis behovet opstår?
Manual (bilag)
Gennemgang af manual – se denne (Inga har tilføjet rettelser)
Ansøgning (15. juni-fonden) om midler til at digitalisere enkeltartikler fra tidligere årgange.
Lars laver et oplæg til ansøgningen, der kan diskuteres på bestyrelsessemninaret d. 23.-24.
oktober.
Opbevaring og forsendelse
Hvor skal restoplag af nye numre sendes hen?
Lige nu ligger det hen i det uvisse.
Nye artikler til bladet

4) Naturhistorisk Museum
Nyt udstyr i auditoriet
Ansøgning er sendt, foreningen er medunderskriver
Orientering fra møde
Inga orienterede
Forholdet mellem Museum og Forening
Inga orienterede
5) Samarbejde med andre foreninger
Kulten (ekskursionsforening for biologistuderende ved Aarhus Universitet)
Er interesseret
WWF
Er ikke interesseret

6) Eventuelt
Procedurer for foreningens udmeldinger
Punktet henlægges til senere

7) Kommende møder – husk kalender
15. september 2020 – mad kl 18

Bestyrelsesseminar 2020: 23. – 24. oktober 2020

