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1. Lokalforeningens formand Jørn Kofod bød velkommen til i alt 30 fremmødte. 

Thomas Læssøe blev valgt til ordstyrer og erklærede generalforsamlingen lovligt 

indkaldt. Kirsten Bjørnsson blev valgt til referent. 

 

2. Formanden aflagde årsberetning. I forårs- og sommerperioden stod lokalforeningen 

for 15 ekskursioner, kantarelgilde i Gribskov, svampefarvningsarrangement i 

Hornbæk, diasshow og foredrag om Biowide og poresvampe, BioBlitz i Tisvilde 13. 

juni, fire mandagsaftener og planlægningsmøde for efterårets aktiviteter.  

I efterårssæsonen var der 29 ekskursioner og ni onsdagture (Hekseringen) samt en 

flerdagestur til Isaberg, Sverige. Foreningen deltog også med udstillinger og oplysning om 

svampe og foreningens virksomhed i dobbeltarrangementer med Skovskolen i Hillerød 

(Naturens dag), Holte Bibliotek (svampeudstilling), Torvehallerne (udstilling) Helsingør 

Kulturværft (suppe og udstilling) og Jens H. Petersen/Geologisk Museum (udstilling i 

forbindelse med arrangementet Vin og Videnskab). 

I efteråret blev der desuden holdt åbent hus hver mandag og afholdt fortsætterkursus i 

svampekundskab. Der blev holdt diplomprøve, som syv kursusdeltagere bestod.  

Hele året igennem har der været tur i Hareskoven hver tredje søndag i måneden. Især 

efterårets Hareskovs-ture har været meget velbesøgte med op til 150 deltagere. 

 

Efter ti års som ansvarlig for lokalforeningens hjemmeside ønsker Anne Storgaard en 

afløser. Jørn Kofod takkede hende for indsatsen, og hjemmesiden bliver nu overtaget af 

Ole Terney og Erik Rald. Lokalforeningen har søgt hovedforeningen om penge til 

opgradering af den ansvarlige. Hjemmesiden fungerer ikke længere, og Henny Tang 

Lohse har flyttet det nødvendigste over på svampe.dk/lokalafdelinger. En ny hjemmeside 

for lokalafdelingen skal enten opbygges selvstændigt eller under svampe.dk. 

 

Lisbeth Brendstrup har udarbejdet en liste med emailadresser til medlemmer, der gerne 

vil modtage invitationer til ekstra ture og anden information fra foreningen. Den er ikke 

komplet, og hun opfordrer alle, der f.eks. ikke havde fået besked om stedet for 

generalforsamlingen, til at sende hende deres adresse. 

 

På sidste bestyrelsesmøde blev det diskuteret, om man kan give mandagsaftenerne en 

bedre udformning eller supplere med andre tilbud til medlemmerne. Jørgen Kofod 

spurgte forsamlingen, om der var interesse for f.eks. et svampekokkekursus (ja, mange) og 

en fotoklub (nogle få). Forsamlingen ønskede også at fortsætte traditionen med et 

vinterarrangement med svampefotos og evt. foredrag. 

Der blev stillet spørgsmål til, hvor arrangementerne i Helsingør og Geologisk Museum, 

som ikke stod i foreningsprogrammet, var blevet annonceret. Svaret var Politiken, og at 

ingen af arrangementerne egentlig var Svampeforeningens eller rettet mod foreningens 

medlemmer. Foreningen deltager i disse dobbeltarrangementer for at udbrede kendskabet 



til svampe og foreningen. Bestyrelsen mener dog, at det vil være oplagt at annoncere 

arrangementer, som foreningen deltager i, på den nye hjemmeside, når den kommer til at 

fungere. 

Herefter blev årsberetningen vedtaget. 

 

3. Kasserer Benny Olsen gennemgik regnskabet, som i år udviser et mindre 

underskud. Regnskabet blev vedtaget. 

 

4. Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg. Aksel Jørgensen ønskede ikke at 

genopstille, mens Benny T. Olsen og Jacob Ryge accepterede genvalg. Som nyt 

bestyrelsesmedlem blev valgt Kirsten Bjørnsson, og Jørn Kofod takkede Aksel 

Jørgensen for mange års arbejde i bestyrelsen. 

 

5. Revisor Ole Terney og revisorsuppleant Preben Graae Sørensen blev genvalgt. 

 

6. Eventuelt. Et medlem fra Falster har måttet ansøge formelt om medlemskab af 

lokalforeningen, som ifølge sine vedtægter er for medlemmer bosiddende på 

Sjælland. Det blev foreslået, at vedtægterne ændres, så lokalforeningen bliver for 

medlemmer af Svampeforeningen, bosiddende på Sjælland og de omkringliggende 

øer. Bestyrelsen lovede at forberede en vedtægtsændring. 

Svampeforeningen har kun få medlemmer på Sydsjælland og Lolland-Falster, hvor der 

heller ikke er mange planlagte ture. Leo de Jong oplyste, at de nu er tre aktive medlemmer 

i området, der har aftalt et antal ture for at registrere til atlas, måske kan det blive starten 

til større aktivitet. 


