Referat af GENERALFORSAMLING i Jydsk Naturhistorisk Forening mandag 8. februar 2016 kl.
19-20 på Naturhistorisk Museum i Århus.
1. Valg af dirigent.
Eigil Holm blev valgt som dirigent
2. Bestyrelsens beretning.
Formanden Inga Kofoed Andersen aflagde årets beretning:
Efter sidste generalforsamling blev jeg valgt som ny formand efter Eigil Holm, som nu er udnævnt
til æresmedlem af foreningen. Det er en opgave, jeg har kastet mig ud i med stor ydmyghed og
med en bevidsthed om, at det er vigtigt med en engageret bestyrelse, der forstår at arbejde
sammen til gavn for foreningen og medlemmerne.
Og nu er det så min tur til at gøre status over mit første år – som er fløjet af sted.







Vi har fået valgt en bestyrelse, hvor vi forstår at dele vores viden og udvikle på hinandens
forslag – og vi supplerer hinanden godt.
Det er lykkedes bestyrelsen at lave en liste over opgaver, der skal løses – og (ikke mindst)
prioritere den rækkefølge, vi løser opgaverne i.
JFN er gået over betalingsservice og har fået en ny regnskabsfører.
Vi har medlemsfremgang for første gang i mange år – 35 indmeldelser mod 16
udmeldelser.
JFN har afholdt velbesøgte foredrag, ekskursioner og temamøder. Og nye er planlagt.
Flora og Fauna er udkommet med 2 dobbeltnumre i et flot format. Ambitionen er at
bibeholde det høje niveau og holde fokus på at bringe omkostningerne ved trykning og
distribution nede.

Bestyrelsen
Hans Erik blev valgt som suppleant på sidste generalforsamling, og han har erstattet Ophelia, som
har valgt at træde ud af bestyrelsen.
Bestyrelsen mødes et par gange om året med en lang dagsorden og mange nye forslag. Vi har en
god stemning i bestyrelsen, hvilket er meget væsentligt, når det er så mange frivillige timer, der
bliver lagt.
Vores møder trækker som regel ud, så lige før jul holdt vi et seminar med overnatning, hvor vi
kunne komme mere i dybden med nogle af de ideer og opgaver, der fylder på de ordinære møder.
På seminaret diskuterede vi blandt andet, hvordan vi kan få afsluttet nogle opgaver og dermed
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give plads til nye tiltag. Vi var enige om at holde fast i vores høje ambitionsniveau – og vi er helt
klar over, at det skal spille sammen med den tid og den økonomi, vi har til rådighed.
Opgaver
Vi fik derfor lavet en prioriteret liste over opgaver, som vi langsomt, men sikkert er ved at æde os
ind på. Og vigtigst af alt – vi fik sat ”ansvarshavende” på de forskellige opgaver. Arbejdet med
listen har resulteret i, at vi er blevet mere opmærksomme på, at bestyrelsen har brug for
medlemmernes hjælp til at løse en del af opgaverne. For eksempel har vi lige efterlyst et nyt
medlem af redaktionen, og der vil komme flere ”jobopslag” i de næste nyhedsbreve – så hold øje,
hvis du har lyst til at bidrage med at afvikle foredrag og ekskursioner eller gøre reklame for vores
arrangementer på forskellig vis. Vi tager imod dig med åbne arme, hvis du kan skrive
pressemeddelelser, lave indlæg på facebook, brygge kaffe og servere kager, foreslå
foredragsholdere eller på anden vis skabe forudsætningerne for de mange gode oplevelser i vores
forening.
Administration
2015 blev året, hvor JFN gik over til betalingsservice. Det var et kæmpearbejde at få det til at falde
helt på plads, og vi glæder os til at høste frugterne af alle anstrengelserne – jeg ved, at både Ole
og Peter næsten har haft søvnløse nætter over alt det bureaukrati, de blev involveret i. Vi har også
i løbet af året skiftet regnskabsfører. Den forrige, Conny, forlod os samtidig med, at Eigil gik af som
formand, og vi har nu indledt et samarbejde med Lizzie. Tak til dem begge!
Medlemmer
Administration af medlemslisten kræver stadig en del ressourcer – der vil altid være både ud- og
indmeldinger. Heldigvis har vi i det forløbne år haft flest af de sidste. Vi har oplevet en fremgang i
medlemstallet på 20 medlemmer– og den vej skulle det gerne blive ved med at gå. Vi reklamerer
for foreningen til vores arrangementer – og til andres. Og forsøger at hverve nye medlemmer
blandt de studerende på universitetet og andre interesserede ved de gratis naturvidenskabelige
foredrag i Søauditoriet. Niels ofrer sig gerne, tager en stak brochurer under armen, pudser
”salgstalen” af og går til foredrag - om ølbrygning! Det er en god anledning til at komme i snak med
nuværende og kommende medlemmer – og hvis nogle af jer har lyst til at være med til at hverve
nye medlemmer og være ambassadør for JFN, er der mulighed for at tage med i Søauditoriet de
kommende uger. Vi har fået trykt visitkort, som kan deles ud.
Bestyrelsen lægger et stort arbejde i at skrive og sende nyhedsbreve, og det vil vi fortsætte med.
Der bliver trukket på mange, når nyhedsbrevene skal forfattes, sættes op og sendes ud. Vi ser det
som en måde at holde jer informeret om arrangementer, styrke vores netværk og lave reklame for
foreningen. Vi håber, I vil videresende nyhedsbrevet til andre, der kunne være interesserede i
vores arrangementer. Et andet fokusområde er kontakten til de studerende – vi ved, at der må nye
og yngre medlemmer til, hvis vi skal fortsætte med at udvikle og udvide foreningens aktiviteter.
Arrangementer
Vores medlemmer er bosiddende i hele landet, men vores arrangementer afholdes næsten
udelukkende i Jylland. Vi har mange ikke-medlemmer med til vores arrangementer – de ser
omtalen på nettet og i aviserne.
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Afvikling af vores mange arrangementer er en stor og betydende opgave, som kun lykkes, fordi
Amdi trækker størstedelen af læsset med stor hjælp af Per, Peter og Niels. Vi andre i bestyrelsen
bidrager efter bedste evne, dog i mindre omfang. Det er en stor tilfredsstillelse at se fremmødet og
mærke deltagernes glæde over arrangementerne. Hvis du vil bidrage med praktisk hjælp til vores
kommende arrangementer, vil jeg opfordre dig til at melde dig på banen, når Amdi i et kommende
nyhedsbrev fortæller om de forskellige opgaver og efterlyser arbejdskraft.
I 2015/2016 har vi afholdt foredrag om:



Edderkopper ved Søren Toft
Ulve ved Thomas Secher

Vi har været på tur til:







Ørnereden for at kigge på svampe med Peer Høgsberg
Det store vandskel, hvor Gudenå og Skjern Å udspringer. Inga og Peter fortalte om stedets
geologi og botanik
Tunø for at studere dyre- og plantelivet sammen med
Egå Engsø med fuglekig og fuglesnak af Ole
Søhøjlandets hugorme – i regnvejr – sammen Jan Kærgaard
Klosterhede Plantage, hvor nogle af os var heldige at se bævere

Og vi har holdt temamøder om:



Grønland og Færøerne med 9 spændende foredrag om arktiske forhold og fælles nydelse
af grønlandske specialiteter leveret af Det grønlandske hus i Århus.
Nye arter i Danmark i samarbejde med andre grønne foreninger

Kommende arrangementer:
Programmet for 2016 bliver lige så spændende og varieret som det i 2015. Det er så småt ved at
falde på plads. Du kan følge med i nyhedsbreve og på hjemmesiden. Mange af vores medlemmer
har brug for kørelejlighed, så meld gerne tilbage, hvis du har plads i bilen, når vi skal på tur.
Vores næste arrangementer:





Det naturhistoriske samarbejde i Østjylland inviterer igen til fælles temadag. I år er emnet:
Brutale ændringer i landskabet. Og datoen for temadagen er 5. marts kl. 13-18 på
Naturhistorisk Museum
Naturhistorisk Forening i Horsens inviterer os med på Tranetur i Skåne 25-27. marts.
Foredrag om Australien ved Eigil Holm lige efter generalforsamlingen

Flora og Fauna
Alle ældre numre af F & F er ved at blive digitaliseret. Vi har fået penge fra 15. Juni Fonden til at
digitalisere 120 årgange, så artiklerne frem over vil være søgbare.
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Siden sidst har vi udsendt 2 numre af F & F: Et blad i standardstørrelse og et temanummer om
heder i dobbeltstørrelse, som er delvist finansieret af Københavns Universitet
Redaktionen (Bente, Sussie, Jens og Torben) har lagt et stort og ulønnet arbejde i at redigere de
meget flotte numre, som vi i foreningen kan være meget stolte over at lægge navn til. Vi har fået et
nyt medlem af redaktionen: Søren Kappel Schmidt, som vi glæder os til at arbejde sammen med.
Som det vil fremgå af regnskabet er bladet en stor udgiftspost, som bestyrelsen er meget
opmærksomme på at gøre mindre. Vores ambition er at fortsætte med at udgive bladet i papirform
i samme høje kvalitet som nu, og vi arbejder derfor på at finde billigere løsninger på trykning og
distribuering. Vi overvejer også, om vi kan få en indtægt ved at tage betaling for at redigere og
producere temanumre for vores samarbejdspartnere.
Fremtiden
2016 byder på meget mere af alt det, vi er gode til: Foredrag, ekskursioner og temamøder. Samt
gennemarbejdede og flotte numre af Flora & Fauna.
2016 byder også på nye tiltag:







Etablering af en arrangementsgruppe, som kan stå for foredrag og ekskursioner.
Facebook
Forfatterforedrag
Salg af reklameplads i bladet
Salg af kaffe og kager til vores møder
Fundraising til arrangementer og til F & F.

Tak til:
Bente og Amdi, der har skudt de smukke billeder i vores kalender og lagt den på hjemmesiden til
fri afhentning. Kunstneren, Thorvald Bindesbøll, havde en ide om, at man skulle sørge for at bringe
en smuk ting ind i folks hjem – så ville de få smag for at omgive sig med smukke ting. Så hvis I
ikke allerede har hentet kalenderen fra foreningens hjemmeside, så er her en opfordring til at gøre
det.
Også tak til Henrik, Bente og andre, der beredvilligt har grebet pennen og lavet referat af
bestyrelsesmøderne.
Stor tak til hele bestyrelsen – I har alle bidraget til de resultater, vi har nået i år. Jeg glæder mig til
at fortsætte det sjove, spændende og konstruktive arbejde i bestyrelsen sammen med jer i 2016!
3. Aflæggelse af regnskab.
Kassereren Peter Wind fremlagde årets regnskab. Regnskabet er desværre ikke blevet revideret.
Det bliver sendt ud, når det er sket. Foreningen har igen i år et underskud. Og der har desuden
været et kurstab på formuen, så det årlige afkast forventes at blive mindre fremover. Bestyrelsen
har fokus på at stabilisere økonomien.
Regnskabet blev godkendt.
4. Forslag fra bestyrelsen.
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Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for ordinære, udenlandske medlemmer hæves fra 270 kr. til
280 kr., da det koster 50 kr. at få overført betaling fra udlandet. De øvrige kontingentsatser foreslås
uændrede – ordinære medlemmer 230 kr., institutioner 255 kr. og studerende 100 kr.
Forslaget blev vedtaget.
5. Forslag fra medlemmerne.
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag fra medlemmerne.
6. Valg til bestyrelse og af to suppleanter.
På valg var følgende bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen:
Amdi Nedergaard
Henrik Sell
Peter Wind
På valg som suppleant, der vælges for ét år ad gangen, var:
Niels Andersen
Amdi, Henrik, Peter og Niels blev genvalgt.
Pladsen som 2. suppleant er fortsat ledig, bestyrelsen fik til opgave at finde en kandidat. Efter
generalforsamlingen har Mette Lund meldt sig til at besætte pladsen som 2. suppleant. Bestyrelsen
har tilsluttet sig tilbuddet.
7. Valg af revisor.
Foreningens revisorer er Frank Jensen og Lars Bøgh, hvoraf sidstnævnte var på valg for en 2
årig periode. Lars Bøgh modtog genvalg og blev valgt.
8. Eventuelt.
Amdi orienterede om årets arrangementer i foreningen.
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