
Valg af dirigent - Thomas Secher. 
15 prs. til stede. 

Bestyrelsens beretning 

Foreningen blev stiftet 29. november 2011 ved sammenlægning af JFFN og NFJ. 

Årsagen var, at vi efter ca. 2 års prøvetid havde fundet ud af, at samarbejdet gik godt. Den nye forening har allerede 
lavet en plan for foredrag og excursioner for 1212. Den er offentliggjort i Naturkalenderen og i Naturhistorisk Museums 
aktivitetsplan. Vi vil udsende nyhedsbrev ca. hver måned; den er samtidigt en påmindelse om kommende 
arrangementer. Nyhedsbrevet udsendes til de ca. 400 medlemmer, der har e-mail. Knapt 10 medlemmer har ikke e-mail. 
Vi fik e-mails dels på opfordring gennem Flora & Fauna, dels ved at ringe til alle tilbageværende medlemmer. 

I budgettet er afsat 10.000 kr. til foredrag og 10.000 til excursioner. Der er tale om rådighedssummer og 
underskudsgaranti. 

I år udsendes Flora og Fauna i en ny skikkelse; lay-out er lavet af Dan Ræder Knudsen. Redaktionen er suppleret med 
Sussie Pagh og Ophelia Achton. Det er meningen at ændre bladet, så der bliver læsestof for alle, f.eks. i form 
af  oversigts-artikler eller beretninger om fund. De videnskabelige artikler bibeholdes, som en del af bladet. 

Vor nye hjemmeside: www.jydsknaturhistorisk.dk. 

De to tidligere hjemmesiders stof er lykkeligt forenet her. Vi bestræber os på, at hjemmesiden hele tiden er aktuel. 
På hjemmesiden er der links til biologiske universitets specialer over flere år. Disse specialer sover ofte evighedens 
søvn i arkiverne, til trods for at de indeholder værdifuldt stof. De bliver hermed tilgængelige. 
Alle titler på Flora & Faunas artikler siden starten for over 100 år siden kan findes på hjemmesiden. Regnskab kan ikke 
aflægges; de reviderede regnskaber for de to foreninger er fra ultimo 2011. 
Budgettet hviler på, at Foreningens formue er på 445.000 kr. pr. 1.1.2012. Budgettet regner med indtægter på 76.000 kr. 
og udgifter på 103.000 kr. Altså et underskud. Vi vil bruge penge på foredrag, underskud på excursioner og navnlig 
udvikling af Flora & Fauna, idet vi håber på flere medlemmer. 

På valg til bestyrelsen: Peter Wind, Hernik Sell, Amdi Nedergaard, Ophelia Achton. 
Suppleant: Peer Høgsberg. Revisorer: Lars Bøgh, Frank Jensen. 
Alle blev valgt. 

Ref.: Eigil Holm. 

Efter generalforsamlingen holdt Eigil Holm fore- drag om Læsø og Anholt illustreret med fotos taget fra flyvemaskine. 

	  


