Referat af Jydsk Naturhistorisk Forenings bestyrelsesmøde den 15. september 2020
Tilstede: Amdi (ordstyrer), Ole, Per, Birgitte, Peter og Tobias (referent)
Afbud: Inga, Lars og Rikke
1) Valg af referent og input til dagsorden  Tobias er referent. Input: Logo sættes under punkt 5.
2) 2020 og 2021 program (se nedenfor) Ture  Sprogø stadig vente, Rügen afventer,
Flagermusetur intet nyt da Lars havde sendt afbud, flagermusetur udsættes til næste år da Laura
ikke kunne deltage, Svampetur 2020 sat til 26. September og anmeldelse af arrangementet til
Naturstyrelsen er afsendt. Ture til næste år afventer og genbesøges senere.
Foredrag  Efterårskalenderen er fuld og lokaler er bekræftet. Sussie Pagh er bekræftet til d.
19/1/21 og Kirkeugle foredraget forslås til generalforsamling.

Rejseforedrag om Kamchatka v. Hans Erik – 30. september (Ole har kontakten) -> Ole kommer og
åbner samt låser. Amdi laver kaffe og te. Vi skal overveje corona-situationen: der er plads til 70 personer og
vi skal overveje opsætning af kaffe. Hans Erik foretrækker øl til gave (Peter køber ind).
3) Planlægning af seminar d. 24/10 (SU 17/10)
a. Deltagere (bestyrelsen inkl suppleanter, redaktionen + 2 nye redaktionsmedlemmer)
b. Dagsorden (se udkast nedenfor)  punkt 2 skal deles, da Tobias ikke har sidefod
og vandmærke.
c. Indkøb  Peter bestiller frokost og aftensmad.
d. Start og –sluttidspunkt  kl. 10 – 18. Det er besluttet at vi slutter af med aftensmad.
Amdi medbringer vin &øl.
e. Coronaforholdsregler  Kaløs spiselokale er indrettet til at tage de gældende
forbehold. Overflader mv. skal afsprittes ved afgang, ligesom der skal ryddes op.
4) Flora og Fauna
Status årgangsskrift  Ingen fra redaktionen til stede og derfor ingen status givet.
Opbevaring og forsendelse af ældre numre af Flora og Fauna  Intet nyt fra museet.
Vi mangler en repræsentant fra museet i bestyrelsen: Rikke Bruun Pedersen foreslås af Tobias.
Hun er naturfaglig, dygtigt og konstruktiv. Alternativt Nina Seirup hun er også dygtigt og
konstruktiv, men ikke naturfaglig.
5) Naturhistorisk Museum  Museet tilbyder at lægge vores arrangementer på deres
hjemmeside, men de efterspørger et logo. Vi bruger et udklip fra hjemmesiden, men vi
ønsker en diskussion om design af et logo på seminaret.
Donationer til museet: Vi sender opfordring til via nyhedsbrev og på Facebook. JNF yder en
donation på 200 DKK.
6) Svarfrister høringssvar  Intet nyt.
7) Eventuelt
a) De offentlige foredrag ved Aarhus Universitet (Peter gennemgik foredragsrækken for
bestyrelsen og lovede at fremsende programmet til bestyrelsen).

b) På baggrund af en forspøgelse om hvordan og hvorledes, udpegningen af JFN’s
repræsentater i Det Grønne Kontaktudvalg og i Naturhistorisk Museums bestyrelse foregår,
er det sat på som et punkt på seminaret (Tobias).
8) Kommende bestyrelsesmøde = bestyrelsesseminaret. Kommende møder fastlægges på
seminaret.

Bestyrelsesseminar 2020: lørdag 24. oktober 2020

Foredrag og ekskursioner:
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)

DAGSORDEN SEMINAR
1) VELKOMST
2) FLORA OG FAUNA

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

a. MANUAL
i. Digitalisering af gamle numre – enkeltartikler, der er søgbare. Ansøgning (Lars)
ii. Udkast til sidefod, vandmærke og reklame for foreningen (Tobias)
iii. Forfatterbeskrivelser
iv. Trykke- og Portoudgifter (Ole)
v. Referencer og tabeller – økonomi
b. NYE MEDLEMMER AF REDAKTIONEN
c. ÅRSSKRIFT
d. ANDET
Diskussion om logo. (tilføjet ved bestyrelsesmødet d. 15/9).
Evt RUNDVISNING PÅ JAGTSLOTTET (Jens Reddersen skal spørges)
FROKOST
FACEBOOK
NATURHISTORISK MUSEUM
Diskussion af foreningens repræsentant i NATURHISTORISK MUSEUMs
Bestyrelsen (tilføjet ved bestyrelsesmødet d. 15/9).
NYE AKTIVITETER
Diskussion af foreningens plads i det grønne kontaktudvalg samt politik herom (tilføjet ved
bestyrelsesmødet d. 15/9).

