
Foreningen til svampekundskabens fremme, Sjællands lokalafdeling

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. NOVEMBER 2021

Formand Jørn Kofod bød velkommen til 12 fremmødte. 

1. Jørn Berril blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt.

2. Kirsten Bjørnsson blev valg til referent. 

3. Formandens beretning blev fremlagt og diskuteret. Trods corona  blev der i årets løb 

afholdt omkring 55 ture, heraf ni Hekseringsture og 12 Hareskovture. Nogle få ture i 

forårsprogrammet samt nytårsmødet, farvedagen i Hornbæk og planlægningsmødet i maj 

måtte aflyses pga. restriktionerne. Men i modsætning til 2020 hvor oktober måneds 

mandagsaftener og generalforsamlingen måtte aflyses, er alle indendørs arrangementer, 

foredrag mv. blevet gennemført i efteråret 2021. Der blev holdt svampeudstilling i 

Fiskebæk, to kurser i svampebestemmelse, et for begyndere, et for fortsættere, og 

diplomprøve over to gange hvor otte medlemmer gik op til prøven, og fem bestod.

Lokalafdelingens har dog haft vanskelige lokaleforhold, og flere arrangementer led under 

svigtende tilslutning og arbejdskraft. Lokalafdelingen blev rigtig godt modtaget i nye 

lokaler i Øster Voldgade af Statens Naturhistoriske Museums afdeling for Citizen Science. 

Men pladsen har været trang, og da kursuslokalet kun kunne rumme 15 kursister, blev det

nødvendigt at afvise fire ansøgere til kurset, ligesom det har knebet med pladsen til 

mandagsaftenerne. Det har været vanskeligt at finde frivillige til at tage sig af de praktiske

opgaver i forbindelse med mandagsaftenerne, og interessen blandt medlemmerne er 

generelt faldet i løbet af efteråret. Det gjaldt også temaforedragene, selv om de kunne 

afholdes under gode forhold i det store auditorium. Fra 20-30 fremmødte til de første 

foredrag faldt fremmødet til omkring ti tilhørere til foredragene i oktober. Bestyrelsen vil 

inden næste efterår se på lokalbehovet og fx undersøge mulighederne for at flytte 

begynderkurset til lokaler ude i byen på samme måde som fortsætterkurset der i år blev 

holdt over to weekender på Raadvad Naturskole. Det vil også være nødvendigt at 

prioritere og begrænse antallet af arrangementer til næste efterår, så programmet passer 

bedre med de kræfter der er til rådighed. 

Betalingsture: Formanden har igen i år fået mange henvendelser om betalingsture og haft 

meget besvær med aftalerne og med at afsætte de enkelte ture. 

Beretningen blev vedtaget. 

4. Kasserer Lisbeth Brendstrup gennemgik regnskaberne for 2020 (allerede godkendt i 

Svampeforeningens bestyrelse) og for 2021. Begge år har der været pæne indtægter fra 

kurserne, og da det samtidig har været svært at bruge penge, udviser begge år overskud 

på regnskabet. 2020-regnskabet viser 14.057 kr. i overskud, 2021-regnskabet et overskud på

13.311 kr. Det blev påpeget at det ikke er hensigtsmæssigt at lokalafdelingen ophober så 

store overskud. Dette har bestyrelsen været opmærksom på, men da lokalesituationen har 

været meget uafklaret og stadig er det, må overskuddet betragtes som en gardering, så der

er penge til rådighed hvis det fremover bliver nødvendigt at betale for lokaler til de 

forskellige aktiviteter.

5. Der var ingen indkomne forslag.



6. Valg til bestyrelsen. Da der ikke blev holdt generalforsamling i 2020, var hele bestyrelsen

på valg. Bestyrelsen blev genvalgt, og Anne-Marie Madsen stillede op og blev valgt til den 

ledige sjette bestyrelsespost. Birgitte Karlsson var ikke til stede og blev genvalgt under den

forudsætning at hun accepterer valget. Jørn Kofod, Lisbeth Brendstrup, Birgitte Karlsson 

og Anne-Marie Madsen er hermed valgt for en toårig periode, Kirsten Bjørnsson og Jacob 

Ryge for en etårig periode.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Preben Graae Sørensen og Ole Terney blev 

genvalgt.

8. Under evt. blev der spurgt til Hareskovturene. Lokalafdelingen har modtaget forskellige

klager over utilstrækkelig svampekontrol på turene, og formanden redegjorde for 

bestyrelsens beslutning om ikke længere at annoncere turene i Svampeforeningens 

program. Turene må heller ikke længere præsenteres som et samarbejde med 

Svampeforeningen på Hareskovturenes hjemmeside og andet materiale.


