Foreningen til svampekundskabens fremme, Sjællands lokalafdeling
Generalforsamling 18. november 2019
1. Formand Jørn Kofod bød velkommen til lidt over 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 om svampegartneriet Tvedemose og 10 hel- og halvdagsekskursioner. Efterårets aktiviteter
omfattede 44 svampeture, heraf 11 onsdagsture i Hekseringen, besøg på Tvedemose, kantarelgilde,
garnfarvedag og svampeudstilling på Fiskebæk Naturskole den 8. september. I forbindelse med
mandagsaftenerne blev der holdt seks foredrag og en lav-workshop. Formanden fik i løbet af
sæsonen 15 henvendelser udefra om betalingsture, dobbelt så mange som sidste sæson. De 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.
Kirsten Bjørnsson supplerede om det nye begynderkursus der blev afholdt i efteråret med fem
forskellige hold undervisere/medhjælp. Det var første år med kursus efter denne model hvor man
går i skoven om søndagen og efterfølgende har klasseundervisning mandag aften. Der er stadig ting
der kan gøres bedre, men alt i alt gik det godt. Der var 21 tilmeldte, 14 deltog i den afsluttende
evaluering og var tilfredse eller meget tilfredse, alle ville gerne have mere undervisning. Derfor
bliver der i 2020 arrangeret både et begynder- og et fortsætterhold. Denne kursusform med
skiftende undervisere kræver at mange medlemmer af lokalafdelingen er involveret, men der har
været stor opbakning og vilje til at hjælpe blandt de erfarne medlemmer.
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. Lisbeth Brendstrup fremlagde årets regnskab, herunder separat regnskab for hjemmesiden og
begynderkurset. Lokalafdelingen modtager årligt 8000 kr. fra Svampeforeningen, og i år har der
været et overskud på årets virksomhed på 1527 kr., hvoraf størstedelen er øremærket til en
kommende svampelejr. Begynderkurset gav et overskud på 654 kr., og på hjemmesidens konto er
der 206 kr. tilbage af den ekstrabevilling, lokalafdelingens i sin tid fik til en ny hjemmeside.
4. Valg til bestyrelsen: Jacob Ryge og Kirsten Bjørnsson er genvalgt.
5. Valg af revisor og revisorsuppleant: Preben Graae Sørensen og Ole Terney blev genvalgt.
6. Evt. Kirsten Bjørnsson efterlyste praktisk hjælp til aflastning af Anne Storgaard og bestyrelsen på
mandagsaftenerne. Inger Gregersen og Kirsten Fink meldte sig til kaffebrygning, og Sven-Erik
Meelby foreslog en liste hvor man løbende kan tegne sig for opgaver i løbet af september og
oktober.

