
Bestyrelsesmøde – JNF  

24 januar 2023 

Tilstede: Inga, Birgitte, Rikke, Amdi, Hans-Erik, Ole, Peter, Thomas og Per (ref.) 

Afbud: Lars. 

Dagsorden: 

• 1. Valg af referent og input til dagsorden 

Per skriver referat 

• 2. Arrangementer 2023 (hele bestyrelsen) 

  A Foråret program 

Fælles arrangement med Naturfotografer, Amdi. 12. april 2023. Biolog og Naturfotograf 

Carsten Egevang. Fotos fra Grønland  

Peter undersøger en række muligheder for foredrag 

B Foredrag og ture 

HEJ spøger Kim Pless-Schmidt, vandløbs fauna tur i april 

29. april 2023. Kl. 10 – 16 Ulbjerg Klint Opret Kobjælde.  

22. maj 2023 kl. 18 Orkidetur Staksrode Skov 

Fælles Temadag. Fortsætter lørdag 7. oktober 2023 tilbage til Nat. Mus. (100 stole). Havet 

omkring Danmark (Svampeforeningen ikke med i år) 

              C Generalforsamling  

 Bestyrelsen, ordstyrer og foredragsholder mødes til spisning 17.30 den 16. marts 2023. 

Thomas bringes i forslag som ordstyrer. Aksel Bo Madsen fortæller om odder (ny bog på vej) 

  Forplejning. Amdi 

Inga, Per, Ole og Hans-Erik er på valg.  

Der er en vakant studenterplads i bestyrelsen.  

Suppleanter er på valg 

• 3. Flora og fauna (Thomas) 

• Årgang 127 af bladet – er lige udkommet nogle og 82 sider 

Oplag er på 370 blade. 310 blade er afsendt til DistributionPlus i Vadum. Overskydende 

blade fra trykkeriet og blade, som PostNord ikke kan aflevere sendes til Peter. 

Thomas indkalder til redaktionsmøde 

• Stof til bladet – 3 artikler under bearbejdning. desuden Langli artikel på vej 

• 4. Budget (Peter) 

Peter gennemgik udkast til budget 2023 

Søren fra redaktionen er gået på pension og ønsker nu dækning af hans udgifter for arbejdet med 

opsætning af Flora og Fauna. 

Thomas ansøger om en beløbsramme på 10.000 kr. budgetlagt til dækning af redaktionens 

forventede omkostninger med at klargøre et årshæfte. Tiltrådt. 

Bestyrelsesseminar afholdes som dagsmøde. 



Peter reviderer budgettet, der rundsendes til JNF’s bestyrelse inden den ordinære 

generalforsamling. 

• 5. Museets bestyrelse (Inga).  

• Orientering siden sidst 

Afholdt seminar i dag den 24. januar 2023.  Der indrettes en cafe. 

Næste bestyrelsesmøde er sidst i februar 

• 6. Eventuelt  

• 7. Punkter til næste møde 

• Næste bestyrelsesmøde er konstitueringen efter den ordinære generalforsamling torsdag den 16. 

marts 2023.  

 


