
 

 

Referat fra generalforsamling den 22. marts 2017 kl. 19.00 
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VALG AF DIRIGENT 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. 
Det blev ikke anset for nødvendigt at vælge stemmetællere. 
 

FORMANDENS BERETNING 2016  
 
Inga Kofoed Andersen aflagde beretning: 
På sidste generalforsamling stod jeg her og gjorde status over mit første år som formand 
for foreningen. Nu er det igen tid at gøre status over aktiviteter og opgaver – og jeg bliver 
lidt stolt på foreningen vegne, når jeg skuer tilbage.  
 

• Gamle numre af Flora og Fauna er digitaliseret. 
• Vi har igen i år en svag medlemsfremgang. 
• JFN har afholdt velbesøgte foredrag, ekskursioner og temamøder. Og nye er 

planlagt. 
• Flora og Fauna får mange bidrag og udkommer som dobbeltnumre. Redaktionen og 

bestyrelsen har fået bragt omkostningerne ved trykning og distribution ned. 
• Vi er kommet på Facebook – så nu ”findes vi”, og hjemmesiden er velkørende med 

aktuelle opslag.  
• Vi deltager i arrangementer sammen med andre grønne foreninger. Og til maj 

følges vi med museet til Naturmødet.  

Bestyrelsen har brug for medlemmernes hjælp til at løse en del af opgaverne, og der vil af 
og til komme ”jobopslag” i  nyhedsbrevene  – 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. 
 
Bestyrelsen 
Jeg vil benytte lejligheden til at rose den engagerede bestyrelse, der forstår at arbejde 
sammen til gavn for foreningen og medlemmerne. Vi supplerer hinanden godt – og det er 
altid en fornøjelse at komme til bestyrelsesmøderne. Vi har en ledig plads i bestyrelsen, så 
jeg håber, vi kan friste nogen til at træde ind. 
Hans Erik er med sit store netværk et godt bindeled til foredragsholdere og kommer gerne 
med forslag til ekskursioner. Han farer verden rundt med sit kamera og har derfor 
desværre valgt at træde ud af bestyrelsen. 



 

 

Ole er manden, der lige får trykt visitkort, undersøgt portotakster og lavet et udkast til en 
fondsansøgning. Han er en slags ”digital indvandrer”, som ofte redder os andre. Det er 
derfor også ham, der sætter nyhedsbrevene op. 
Niels møder du, hvis du deltager i de naturvidenskabelige foredrag på Søauditoriet, hvor 
han står med sin bod og har succes med at kapre nye medlemmer.  
Rikke er vores nyeste medlem – og det yngste. Så hun er brobygger til den digitale verden 
og studenterne. Og hun var primus motor i vores temadag for spirende biologer. 
Peter er med i alt, der foregår i bestyrelsen. Det er næsten nemmere at opremse 
undtagelserne. Men jeg gør et forsøg: Nyhedsbrevet, økonomien, ansøgninger, 
planlægning af temadage og kontakt med andre foreninger samt universitetet. 
Henrik sørger for at sende bladet ud og skriver ofte referat af vores møder. Han er vores 
brobygger til museet og rykker os i ørerne, når vi skal reklamere for vores arrangementer 
på museets hjemmeside. 
Amdi er en ildsjæl, der elsker at være involveret i mange af vores aktiviteter. Ikke nok med, 
han foreslår foredrag og ekskursioner - han booker også dem, der skal bookes og afvikler 
arrangementerne i god ro og orden. 
Mette sørger for, at vores forplejning er i orden til bestyrelsesmøder – måske derfor, vi 
møder talstærkt op og afvikler møderne i en hyggelig atmosfære? Du kan møde hende til 
Naturmødet. 
Per har som kommunalansat et stort netværk – det bruger han til at sælge gamle numre af 
bladet og kapre nye medlemmer. Han bruger også mange af sine kanaler til at reklamere 
for vores arrangementer. 
Bente er ikke med i bestyrelsen, men hun er alligevel uundværlig i den sammenhæng. 
Hun springer til, når referenten er optaget til anden side. Og så sørger hun for at udbrede 
kendskabet til foreningens arbejde i kraft af relevante opdateringer på facebook og 
hjemmesiden. Hun er også leverandør af mange af de smukke billeder, I finder i bladet og 
i kalenderen.. 
 
Arrangementer 
Afvikling af vores mange arrangementer er en stor og betydende opgave, som alle i 
bestyrelsen bidrager til efter bedste evne. Vi nyder at se fremmødet og mærke deltagernes 
glæde over arrangementerne.  Kom gerne med forslag og tøv ikke, hvis du vil lægge bil til, 
hyre foredragsholdere eller bidrage på anden vis. 
I 2016/2017 har vi afholdt foredrag om: 

• Lille Vildmose ved Skovrider Jacob Palsgaard Andersen, Aage V. Jensen Naturfond 
• Australien ved Eigil Holm 

Vi har været på tur til: 
• Ørnereden for at kigge på svampe med Peter Wind og Anders Lykke 
• Randbøl Hede med Peer Høgsberg 
• Rebild Bakker, hvor geologen Kirstine Skov Nielsen viste os rundt. 
• Lille Vildmose 
• Brunkulslejrene 

Og vi har holdt temamøder i samarbejde med andre foreninger om: 
• Brutale landskabsændringer 
• Den danske friske strand   

Årets nyskabelse var en temadag, ”Spirende biologer”, hvor nyudklækkede – eller næsten 
udklækkede -biologer kunne fremvise deres forskningsresultater. 
 



 

 

Kommende arrangementer: 
Programmet for 2017 er  så småt ved at falde på plads. Du kan følge med i nyhedsbreve 
og på hjemmesiden. Og på facebook, som vi kan takke Tenna, Mette og Henriette for – de 
tog affære efter sidste generalforsamling og fik os oprettet. Husk nu at dele vores opslag! 
Vores næste arrangementer: 

• Foredrag om Vand ved Inga Kofoed Andersen lige efter generalforsamlingen 
• Ekskursion til dambrug 
• Foredrag om Thy Nationalpark af Else Østergård 
• Ekskursion til Thy efter sommerferien. 

Flora og Fauna 
Sussie Pagh har gjort et stort ulønnet arbejde som fagredaktør på Flora og Fauna. Og hun 
har meget af æren for, at bladet har skiftet udseende og nu fremstår meget professionelt. 
Desværre kan hun ikke længere finde tiden til at deltage i det redaktionelle arbejde, så hun 
er trådt ud af redaktionen. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke for det flotte 
arbejde og den store entusiasme, Sussie har lagt for dagen. 
Thomas Secher vil indtræde i redaktionen som nye fagredaktør, og vi glæder os i 
bestyrelsen til arbejde sammen med ham. 
Søren er indtrådt i redaktionen og klipper/klistrer på livet løs. 
Bente fortsætter på uformindsket styrke med at rette til og rette om og læse korrektur. 
Jens har travlt med at lede sine ”medarbejdere” og tage kontakt til bidragydere – det er et 
stort arbejde. 
Alle numre af F & F er blevet digitaliseret. Vi fik penge fra 15. junifonden til at digitalisere 
120 årgange, så artiklerne frem over vil være søgbare. 
Siden sidste generalforsamling har vi udsendt 2 dobbeltnumre af F & F. 
Redaktionen lægger 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. Som Peter vil vise, når han 
gennemgår regnskabet, er bladet en stor udgiftspost. Redaktionen og bestyrelsen arbejder 
på at gøre omkostningerne mindre. Vi har for eksempel fundet billigere løsninger på 
trykning og distribuering. Vi overvejer stadig, om vi kan få en indtægt ved at tage betaling 
for at redigere og producere temanumre for vores samarbejdspartnere. 
 
TAK 
Stor tak til hele bestyrelsen – I har alle bidraget til de resultater, vi har nået i år. Hvis ellers 
jeg bliver genvalgt, vil Jeg glæde mig til at fortsætte det sjove, spændende og konstruktive 
arbejde i bestyrelsen sammen med jer i 2017! 
 
Spørgsmål til beretningen 
Der blev spurgt, om foreningen vil deltage med en bod til Naturmødet i Thy? Det er aftalt 
med Naturhistorisk Museum, at foreningen får et hjørne af deres bod. Mette Caroline Lund 
deltager for foreningen. 
 
Henrik Sell foreslog, at vi rydder op i vores bladlager og tager en del af de gamle blade 
med til naturmødet og giver ud som reklame. 
 
Der er indkommet forslag til Amdi om, at man får sat navn op på de løbende tavler til de 
åbne foredrag i Søauditorierne. Det skal der tages en kontakt til Nina på museet om. 
 
Thomas Secher Jensen foreslår en digitalisering af Flora og Fauna og opfordrer 
bestyrelsen til at tage initiativer i den retning. Thomas begrunder forslaget med hensynet til 
foreningens økonomi og tilføjer, at det vil gøre udbredelsen af F & F bredere samt skabe 



 

 

større interesse for bladet og foreningen. Bestyrelsen vil indkalde redaktionen til et møde 
for at drøfte forslaget. 
 

REGNSKAB FOR 2016 v/Peter Wind 
Peter Wind redegjorde for foreningens regnskab for 2016 og budget for 2017. Der var ikke 
bemærkninger til regnskabet. 
Peter Winds regnskab på powerpoint vedhæftes særskilt. 
 

FORSLAG FRA BESTYRELSEN 
Ingen forslag 

FORSLAG FRA MEDLEMMERNE 
Ingen forslag 
 

VALG TIL BESTYRELSE OG 2 SUPPLEANTER 
Per Egge Rasmussen, Ole Jensen og Inga Kofoed Andersen modtager genvalg. 
Hans Erik Jensen ønsker ikke genvalg. 
 
Der er ikke umiddelbart nogen, der ønsker at stille op til bestyrelsen. Men der gives 
mulighed for efterfølgende at finde nogle. 
 
Mette og Niels blev genvalgt som suppleanter. 
 
Rikke Trachsel vælges formelt som studenterrepræsentant i bestyrelsen. 
 
Frank Jensen og Lars Bøgh er revisorer, Frank Jensen er på valg og er villig til genvalg. 
 

EVENTUELT. 
Henrik Sell giver ros til formanden for hendes engagement. 
 
Amdi fortæller om kommende arrangementer: 

• 18. april foredrag om Thy Nationalpark v. Else  
• 6. Maj ekskursion til moderne og miljørigtig dambrug 
• 31. maj til Staksrode skov og 
• 21. juni til Vorup Enge ved Randers. 
• August eller september en ekskursion til Thy Nationalpark – dato endnu ikke 

fastlagt. 
• September om lægeplanter 
• Hans Erik Jensen viser billeder i efteråret fra tur til Antarktis. 
• Svampetur: Torsdag den 19. oktober er der svampetur i Fløjstrupskovene kl. 10-14. 
• Der arbejdes på temadag til efteråret. 

 
Dirigenten takkede de få fremmødte for god ro og orden. 


