Foreningen til svampekundskabens fremme, Sjællands lokalafdeling
Generalforsamling 6. november 2017
1. Formand Jørn Kofod bød velkommen til ca. 30 fremmødte. Benny T. Olsen blev valgt til
dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Kirsten Bjørnsson blev
valg til referent.
2. Formandens beretning. Forårets og sommerens aktiviteter omfattede bl.a. nytårsmødet med
foredrag om 17. farvesymposium og svampeture i Canada, 15 svampeture, Bio-blitz i St.
Dyrehave 20.-21. maj og tre mandagsaftener. Efterårets aktiviteter omfattede 42 svampeture,
heraf 12 onsdagsture i Hekseringen, svampeudstilling på Raadvad Naturskole den 16.
september, inventeringsweekend på Møn 31. september – 1. oktober og svampeudstilling to
dage i efterårsferien på Farum Bytorv. I forbindelse med mandagsaftenerne blev der holdt
seks foredrag, heraf tre specielt rettet mod nye svampesamlere. Formanden fik i løbet af
sæsonen seks henvendelser udefra om betalingsture der blev fordelt til de turledere der har
tilmeldt sig mailinglisten. For at komme på listen skal man være turleder på foreningsture
eller på anden måde aktiv i foreningen. I løbet af sæsonen faldt der meget regn, og den gode
sæson skabte interesse for svampesamling også i medierne. Den 17. oktober medvirkede
Jørn Kofod i et indslag i TV2Lorry som blev meget vellykket, men en efterfølgende
svampeguide som redaktionen havde udarbejdet til deres hjemmeside, var fyldt med fejl.
Den blev taget af hjemmesiden efter henvendelse fra lokalafdelingen og formentlig ikke
mindst pga. af forgiftningen af en congolesisk familie med flere døde, der indtraf samtidig.
23 kursister gennemførte i år Bjørn Hirshals' fortsætterkursus, og 11 af dem bestod
diplomprøven som i år måtte afholdes over to aftener først i oktober. Herudover gik endnu et
medlem til diplomprøve uden at bestå. Flere af de nye diplomtagere har nu meldt sig som
turledere til den kommende sæson.
3. Kasserer Lisbeth Brendstrup gennemgik året regnskab. Et separat regnskab redegjorde for
den støtte, 5000 kr., lokalafdelingen har modtaget fra hovedforeningen til oprettelse af den
nye hjemmeside. Der er stadig en rest på 842 kr der vil blive brugt på hjemmesidens videre
drift. Kasserer Lisbeth Brendstrup gennemgik året regnskab. Et separat regnskab redegjorde
for den støtte, 5000 kr., lokalafdelingen har modtaget fra hovedforeningen til oprettelse af
den nye hjemmeside. Der er stadig en rest på 842 kr der vil blive brugt på hjemmesidens
videre drift. I perioden er lokalafdelingens årlige budget sat op fra 5000 til 8000 kr. og vi har
modtaget ekstraordinær støtte på 3000 kr. til annoncering af udstillingen i Raadvad.
Regnskabet udviste overskud på 2613 kr. Formuen er steget fra 4.182 til 9.295kr., men der
udestår en regning på 2800kr i forbindelse med Raadvad-arrangementet, så det reelle
overskud er uændret.
4. Valg til bestyrelsen. Jacob Ryge og Kirsten Bjørnsson blev genvalgt.
5. Valg af revisor og revisorsuppleant: Preben Graae Sørensen og Ole Terney blev genvalgt.
6. Evt. Jacob Ryge fortalte at Bjørn Hirshals blev hædret med Svampeforeningens gyldne
svampekurv på Svampedagen i februar for sin kursusindsats. Henny Tang Lohse roste
lokalbestyrelsen for at indføre foredrag på mandagsaftenerne. Det har også givet besøg af
flere medlemmer der ikke hører til den faste stok. Efterfølgende diskuterede forsamlingen
om man kan gøre selve formen på mandagsaftenerne mere indbydende for nye medlemmer.

