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Generalforsamling 5. november 2018

1. Formand Jørn Kofod bød velkommen til ca. 20 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 af Jens H. Petersen, 20 hel- og halvdagsekskursioner, BioBlitz i Gribskov 16.-17. 
juni og weekendtur til Sorø 24.-26. august. Efterårets aktiviteter omfattede 39 svampeture, 
heraf 14 onsdagsture i Hekseringen, fotokursus ved Jens. H. Petersen på Fiskebæk 
Naturskole 25. august, svampeudstilling på Fiskebæk Naturskole den 16. september og 
mikroskopitræf i Thy 30. september til 5.oktober. I forbindelse med mandagsaftenerne blev 
der holdt syv foredrag. Formanden fik i løbet af sæsonen syv 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. 26 
kursister gennemførte i år Bjørn Hirshals' begynderkursus, og den 8. oktober blev der holdt 
diplomprøve. Tre gik op og bestod.

Formanden takkede til slut alle som har bidraget til foreningens arbejde som turledere, 
foredragsholdere på mandagsaftener mv. En særlig tak til de nye turledere som har bidraget med en 
række ture i denne sæson.

3. Vedtægtsændring. Bestyrelsens forslag om at ændre bestemmelsen om antallet af 
bestyrelsesmedlemmer fra fem til ”fem eller seks” blev vedtaget. Baggrunden for forslaget 
er et ønske om at kunne trække flere kræfter ind i bestyrelsen.

4. Kasserer Lisbeth Brendstrup gennemgik året regnskab. Regnskabet udviste overskud på 
1294 kr. Formuen er steget fra 9.295kr. Til 10.589 kr. 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 434 kr. der vil blive brugt på hjemmesidens videre 
drift.

5. Valg til bestyrelsen. Lisbeth Brendstrup, Jørn Kofod og Birgitte Karlsson blev genvalgt.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant: Preben Graae Sørensen og Ole Terney blev genvalgt.
7. Evt. Der har været mangel på parkeringstilladelser til parkering i forbindelse med 

mandagsaftenerne, og flere medlemmer har fået parkeringsbøder. Bestyrelsen oplyste at man
vil kontakte universitetets helpdesk for at redegøre for behovet og forsøge at få en praktisk 
ordning. Desuden vil bestyrelsen forklare mere udførligt i programtekst og på hjemmesiden 
hvor der er betalingsparkering i nabolaget.

Bestyrelsen oplyste at Bjørn Hirshals ved sæsonens udgang er stoppet som kursusleder, og at en 
afløser ikke lige er til at finde. Bestyrelsen modtager gerne forslag og vil undersøge mulighederne, 
men er åben over for at kursusvirksomheden måske skal tilrettelægges på en anden måde end hidtil. 
F.eks. er det til overvejelse om der bør være et begynderkursus hvert år i betragtning af at der er stor
søgning til kurserne, og at en del i de senere år er gået forgæves.


