
Bestyrelsesmøde – JNF  

11 januar 2022 

Tilstedeværende: Inga, Peter, Per, Ole, Rikke, Amdi, Diana, Thomas, Birgitte og Lars 
Tobias deltog i mødet efter ca. ½ time.  

Dagsorden: 

1. Valg af referent og input til dagsorden 

 
 
2. Arrangementer 2022  

A) Foråret program 
1. 25. januar foredrag om Klebanken 
2. 3. februar – foredrag om ulv 
3. 22. februar – foredrag om Mexico 
4. 8. marts – Surtsey og generalforsamling 
5. 24. juli - Tur til Sprogø 

 
B) Foredrag og ture 

1. 2. juni – tur til Hørret skov og Ullereng 
2. 30. april - Udskudt jubilæumsdag  

Arrangørgruppe: Peter, Tobias, Inga (med forbehold), Rikke (med forbehold), Amdi og Birgitte 
3. 21. juni - Tingvadkær 

 
Eksterne arrangementer 

4. 12. marts – vinterbotanik 
5. 6. april - Orkideernes dag  
6. 9. februar – Temadag om danske bier 
7. 19. – 21. maj – Naturmøde i Hirtshals 
8. Biodiversitetssymposium er flyttet til 24. juni 

 
C) Generalforsamling  

1. Genvalg 
Peter 
Rikke 
Lars  
Amdi  
 
Alle stiller op til genvalg.  
 
Tobias forventer at træde ud af bestyrelsen til generalforsamlingen pga. travlhed på hjemmefronten. 
Peter har måske en kandidat til posten.  
 
Suppleant  
Birgitte stiller op til genvalg 
 

2. Indkaldelse – Inga (laves færdig til kommende nyhedsbrev) 
Indkøb -  
Lokaler er booket (hvis museet altså er åbent) 
Der er lavet aftale med foredragsholder til dagen 
Ordstyrer – Asser (foredragsholder til dagen)  
 
 

 
3. Flora og fauna 

1. Årsskrift 
Er kommet fra trykker og på vej ud til medlemmerne  
 



2. Stof til bladet  
Der mangler stof til det kommende år.  
Alle må gerne overveje artikler – eller om de kender personer, der kunne levere artikler til bladet. 
 
 

4. Budget (Peter) 
1. Peter gennemgår udkast til budgettet (se særskilt budget) 

Diverse nedsættes 
Der ændres sidehoved på dokumentet 
 

5. Museets bestyrelse.  
1. Valg af repræsentanter (Inga vil gerne fortsætte, Tobias har meldt fra) 

Peter har to forslag til kandidater vi kan byde ind med.  
 

2. Orientering siden sidst 
Inga orienterer om, hvad der er sket siden sidst.  
 

6. Eventuelt 
1. Anerkendelse af tidligere redaktionsmedlemmer for bladet.  

 
2. Punkter til næste møde 

Feedback på Årsskriftet  
Live-sending eller video af foredrag 
 
Næste møde: Peter sørger for mad, Amdi sørger for drikkevarer. 

 


