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Generalforsamling, 7. november 2016 

1. Lokalforeningens formand Jørn Kofod bød velkommen til i alt 30 fremmødte. Henny Tang 
Lohse blev valgt til ordstyrer og erklærede generalforsamlingen lovligt indkaldt. Kirsten 
Bjørnsson blev valgt til referent.

2. Formandens årsberetning. Forårets og sommerens aktiviteter omfattede bl.a. foredrag fra 
Laos, fotokonkurrence, 16 halv- og heldagsekskursioner, 14 ad hoc-ture med indkaldelse 
over maillisten (nu 100 tilmeldte), weekendture til Møn og Nordsjælland og deltagelse i 
BioBlitz i henholdsvis Teglstrup Hegn og Værløse sammen med andre naturforeninger. Det 
årlige kantarelgilde i Grib skov fik regn, men godt med kantareller og andre svampe. I 
efteråret blev der holdt 28 svampeture og 14 hekseringsture. Foreningen havde desuden 
svampeudstillinger i Torvehallerne i København og på Farum Bytorv. Der blev holdt 
begynderkursus med 25 deltagere, mikroskoperningskursus og seks velbesøgte temaforedrag
på mandagsaftener. En ny hjemmeside er under udarbejdelse og forventes klar ved udgangen
af 2016. Maillisten med turledere, der kan påtage sig betalingsture er blevet opdateret, men 
der har kun været fire henvendelser i efteråret, formentlig pga. den ringe svampesæson. 
Formanden spurgte til slut forsamlingen, om der igen i vinter er interesse for en fotoaften, 
og det blev bekræftet. Beretningen blev godkendt.

3. Forslag om vedtægtsændringer. Kirsten Bjørnsson fremlagde bestyrelsens forslag til 
præcisering af lokalafdelingens vedtægter, så alle medlemmer, der bor i Region 
Hovedstaden og Region Sjælland automatisk er medlemmer. Forslaget blev vedtaget, og 
vedtægterne er dermed bragt i overensstemmelse med lokalafdelingens praksis. 
Vedtægternes § 3, Optagelse af medlemmer, lyder herefter: Alle medlemmer af 
Svampeforeningen/Foreningen til Svampekundskabens Fremme, som er bosiddende i 
området, der i 2016 udgøres af Region Sjælland og Region Hovedstaden, er automatisk 
medlemmer af lokalafdelingen. Medlemmer af Foreningen til Svampekundskabens Fremme,
som er bosiddende uden for dette område, kan anmode om optagelse ved henvendelse til 
lokalafdelingens bestyrelse.

4. Kasserer Benny T. Olsen gennemgik årets regnskab, der igen udviser et mindre underskud. 
Regnskabet blev godkendt.

5. Valg til bestyrelse. Lisbeth Brendstrup og Jørn Kofod blev genvalgt. Benny T. Olsen, der 
også var på valg, ønskede ikke at genopstille, til den ledige bestyrelsespost blev Birgitte 
Karlsson valgt. Preben Graae blev genvalgt som reviser, Ole Terney genvalgt som 
revisorsuppleant. Jørn Kofod fortsætter som formand, Lisbeth Brendstrup overtager posten 
som kasserer.

6. Der var intet til punktet eventuelt.


