
Bestyrelsesmøde – JNF 30/3 2022 

Tilstede: Inga, Per, Peter, Ole, Amdi, Hans Erik og Lars 

 

1) Valg af referent: Lars  

Ordstyrer: Inga  

 

2) Opfølgning på Konstituering af ny bestyrelse 

Valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær 

Formand: Inga  

Næstformand: Amdi 

Kasserer: Peter 

Sekretær – modtager Lars genvalg? Ja – enstemmigt vedtaget 

 

3) Siden sidst 

Nye arrangementer 

i. Jubilæumsarrangement på Mols 30 april 

Mail med indbydelse er sendt rundt til bestyrelsen 

Jubilæumsarrangement fra 10-17-  

Jubilæumsmiddag efterfølgende (som foreningen betaler)  

Overnatning er for foreningens medlemmer for egen regning – foreningen betaler 

dog for særindbudte gæster samt bestyrelsesmedlemmer 

Det er besluttet at arrangementet gerne må tære på foreningens egenkapital. 

Der udnævnes to nye æresmedlemmer, de to tidligere redaktører for Flora & 

Fauna: 

1. Jens Reddersen  

2. Jon Feilberg 

Der er udarbejdet en gæsteliste over folk, som foreningen gerne vil invitere til 

arrangementet. 

 

Der er udarbejdet indbydelser til  

- Medlemmer 

- Redaktionen 

o Nu-siddende 

o Tidligere  

- Regnskabsfører 

- Revisorer 

- Særligt indbudte:  

o Direktør 

o Bestyrelsesformand 

o Tidligere vicedirektør 

- Æresmedlemmer  

 

ii. Seminar  

dato-forslag: 29.-30. oktober - Molslaboratoriet  



Alternativt til Molslab – Gjerrild Vandrehjem eller hytte i Tofte Skov 

 

 

iii. Foredrag 

 

Kommende: 

Foredrag v. Phillip Francis Thomsen om e-DNA (Peter kontakter – uge 47)  

Foredrag v. Emil Bjerregaard om sommerfugle – (Lars kontakter - start december, 

evt. uge 49) 

Evt. Foredrag v. Hans Erik om Galapagos – torsdag d. 3. november 

 

 

iv. Ekskursioner            

Hjortebrøl v. Hindsgavl (+ marsvin og blækspruttesvamp, evt. bridge-walking) – 

fredag d. 7. oktober 

 

4) Fra museet 

Inga informerer 

 

5) Flora og fauna 

Den første artikel er på vej. 

 

6) Evt. 

a. Streaming af foredrag  

Mulighed for at streame vores foredrag til medlemmerne – enten live eller passivt.  

Vi tager punktet op igen næste gang.  

 

b. Valg af repræsentant til styregruppe for Moesgaard Vildskov  

Lars sender en forespørgsel videre til De Unge Biodiversitetsambassadører 

 

c. Flagermustur  

26 deltagere, så fin tilmelding 

 

7) Næste møde – husk kalender 

- 31. maj, kl. 18 – Inga tager mad med. Amdi tager drikkevarer med 

 

 


