
 

Botanisk Forening afholdt Botanikdag og Ordinær generalforsamling d. 7. april 2018. 

Traktementet til Botanikdag bestod af tre plus tre oplæg om emnet udsåning, derimellem var foreningen 

vært for en let, men alligevel rigelig frokost.  

 

Ved selve generalforsamlingen var der 43 personer til stede, Henrik Ærenlund Petersen valgtes til diri-

gent som første punkt og konstaterede at forsamlingen var indkaldt lovformeligt. 

 

Under pkt. 2, beretninger, gav Eva Kullberg formandens beretning om bl.a. det ny udseende som URT 

fik i 2017, tre bestyrelsesmedlemmers deltagelse ved det nordiske møde i norske Lillehammer og hele 

bestyrelsens møde i Hammer Bakker for at få et førstehåndsindtryk af naturplejen på foreningens ejen-

dom. Dertil nævntes at artikelindekset for URT nu er fuldbragt og lagt på hjemmesiden, ligesom der blev 

ridset op at foreningen står overfor to vigtige opgaver i det nye år: At vi skal have nyt kontor og dertil 

have ansat en kontorhjælp. 

Henrik Tranberg stod for beretning for Fynskredsen, her fremhævedes bl.a. kredsens v/ 

8 ekskursioner og 5 foredrag i løbet af 2017 med over 200 deltagere, desuden gennemførtes to plejear-

rangementer. Årets Fynske Urt var i 2017 var Skælrod, mens Djævelsbid bliver Årets Fynske Urt 2018. 

Finn Borchsenius nævnte i sin beretning for Jyllandskredsen det gode samarbejde med de lokale DN-

afdelinger om ekskursioner og foredrag, herunder det brede samarbejde omkring den store  

Temadag i marts 2017 med 9 foredrag om fremtidens naturforvaltning og naturfredning. Indenfor natur-

politik, hvor 9 personer står for gennemgang af myndighedsafgørelser, var to klagesager vundet i 2017, 

en indsendt og aktuelt er 1-2 på vej mod påklage. 

Endelig gav Anna Bodil Hald beretning for Østkredsen, der netop havde afholdt generalforsamling og d. 

7/4 endnu ikke havde konstitueret sin ny bestyrelse med 6 medlemmer. Kredsen afholdt  i 2017 10 fore-

drag og 10 ekskursioner og er repræsenteret i 5 lokale naturråd og adskillige af de mere permanente 

grønne råd i diverse kommuner. 

 

Som pkt. 3 stod foreningen kasserer Jakob Hermann for regnskabsaflæggelse i mange tal og tabeller, da 

foreningen jo består af en række enheder: 'Medlemsforeningen', Hammer Bakker-fonden, Mikroorganis-

me-fonden, Reservefonden, Jakob E. Langes fond, dertil legatfonde. 

Resultat for hele koncernen for året 2017 kunne præsenteres som et lille overskud på ca. 82.500 kr.  

 

Af valg til bestyrelsen skulle som pkt. 4 vælges næstformand (formanden er først på valg næste år) og 

under pkt. 5 tre menige bestyrelsesmedlemmer: Anna Bodil Hald genopstillede til næstformand og Gun-

nar Rylander Hansen, Nikolaj Hedegaard Correll og Poul Evald Hansen til de øvrige poster og alle blev 

valgt af forsamlingen til en ny, 2-årig periode. Som et appendix på pkt. 5 manglede Ida Dyrholm Bom-

holt Jacobsen et genvalg fra forrige generalforsamling, hvor dette blev forglemt. Hun har dette til trods 

fungeret som bestyrelsesmedlem i 2017 og ønskede at fortsætte valgperioden ud, hvilket forsamlingen 

tilsluttede sig. 

 

Pkt. 6, Æresmedlem: Med enstemmig indstilling fra bestyrelsen gav generalforsamlingen det tidligere 

bestyrelsesmedlem Erik Hammer livsvarig æresmedlemsskab af foreningen. Erik Hammer var igennem 

25 år arrangør af De vilde blomsters dag, der i år 2018 gennemføres for 30. gang. 

 

Punktet 'Eventuelt' udløste ingen indlæg, hvorved selve generalforsamlingen kunne afsluttes. 

 

Herefter ville bestyrelsen gerne have idéer fra forsamlingen under programpunktet 'Ordet er frit'. Af 

gode forslag kom bl.a. en opfordring til et samarbejde med Haveselskabet, så flere havemennesker kan 

blive introduceret til botanikken i bredere forstand. Også et ønske om et nyt, stort samlende projekt for 

foreningen og dens medlemmer fremførtes. 

Som festlig afslutning på både Botanikdag og generalforsamling blev foreningens Botanikpris uddelt for 

anden gang: Prisen gik i år til Amager Fælleds Venner. 


