Foreningen til svampekundskabens fremme, Sjællands lokalafdeling
REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7.NOVEMBER 2022
Formand Jørn Kofod bød velkommen til 21 fremmødte.
1. Benny Olsen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt.
2. Kirsten Bjørnsson blev valg til referent.
3. Formandens beretning: Lokalafdelingen har igen i år haft stor aktivitet trods tørke og
svampemangel først på sæsonen. Forår og sommer blev der afholdt 14 svampeture samt
en weekendtur til Møn efter svampe og orkideer, i efteråret blev der afholdt 22
svampeture, 10 hekseringsture om onsdagen samt en weekendtur til Rørvig. En
onsdagstur til Lolland og en torsdagstur på Falster blev afholdt sammen, en model der vil
blive gentaget næste år. I forbindelse med lokalafdelingens to kurser i svampebestemmelse
blev der endelig afholdt otte kursusekskursioner.
Fra 12. september til 10. oktober var der åbent hus på fire mandagsaftener med
fremlæggelse af aktuelle svampe, og den 11. september blev der holdt svampeudstilling på
Fiskebæk naturskole med 166 fremlagte, navngivne arter, udstilling af svampe til
medicinsk brug, demonstration af garnfarvning, suppekøkken og små guidede ture i den
nærliggende skov.
Endelig blev der gennemført et begynderkursus med 20 deltagere og et fortsætterkursus
med 15 deltagere. Syv meldte sig til den efterfølgende displomprøve der blev afholdt over
to aftener. Seks bestod.
Formanden har i årets løb fået 14 henvendelser med ønske om betalingsture, og brugt en
del tid på at få dem afsat.
I forbindelse med beretningen blev det nævnt at lokalafdelingen stadig har
lokaleproblemer. I år er både begynder- og fortsætterkursus holdt ude i byen, og mens det
fungerer godt for fortsætterholdet, har det givet visse problemer for begynderkurset. Der
var stor tilfredshed og fine evalueringer fra deltagerne på begge kurser, men underviserne
på begynderholdet har haft en del besvær med nøgleafhentning og andre praktiske
forhold. Det må undersøges om begynderholdet kan komme tilbage til Øster Voldgade og
lokalafdelingen på den måde også kan få mere samling på sine indendørs aktiviteter.
Andre modeller blev også nævnt. Beretningen blev herefter vedtaget.
4. Kasserer Lisbeth Brendstrup gennemgik regnskaberne for 2022 (nov. 2021 til nov. 2022).
Lokalafdelingen har haft indtægter på 8.750 kr (heraf 8.000 kr. i tilskud fra
hovedforeningen) og udgifter på 6.090,34 kr. Overskuddet udgør hermed 2.659,66 kr. I
kursusregnskabet er der indkommet 14.000 kr. i deltagerbetaling og afholdt udgifter på
6.760,69 kr., kursusvirksomheden har dermed givet et overskud på 7.239 kr. I alt er
lokalafdelingens overskud for det forløbne år 9.899 kr.
5. Der var ingen indkomne forslag, men en deltager spurgte om det var muligt at
arrangere flere ture i nærheden af København og gerne tilgængelige med offentlig
transport. Bestyrelsen vil tage opfordringen med til turlederne på planlægningsmødet i
maj hvor efterårsprogrammet skal fastlægges.
6. Valg til bestyrelsen. På valg var Jacob Ryge og Kirsten Bjørnsson, begge blev genvalgt.

Birgitte Karlsson er udtrådt af bestyrelsen, og i Kirsten Nordholm blev valgt som nyt
medlem. Bestyrelsen består herefter af Jørn Kofod (formand), Lisbeth Brendstrup
(kasserer), Jacob Ryge, Kirsten Bjørnsson, Anne-Marie Madsen og Kirsten Nordholm.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Preben Graae Sørensen og Ole Terney blev
genvalgt.
8. Evt. Ingen egentlige bemærkninger.

