Generalforsamling for Dansk Botanisk Forening d. 30. marts 2019
40 personer var til stede, og flg. dagsordenspunkter blev gennemgået:
1. Valg af dirigent:
Søren Grøntved Christiansen valgtes til dirigent.
2.

Beretning om foreningens virksomhed:
 Hovedbestyrelsen (formandsberetning) v/ Eva Kullberg
Beretningen var om et aktivt år, bl.a. involverende flytning til nyt kontorlokale og ansættelse af
sekretærhjælp. Om foreningens besiddelser i Hammer Bakker blev det oplyst, at 17 ud af de 80 ha nu
udlægges som urørt skov. Om det Nordiske samarbejde mellem foreningerne i S, N og DK fortaltes
om mødet i 2018 på Island. Om foreningens repræsentation i de fem Nationalparker kunne berettes,
at DBF er med i bestyrelsen i NP Mols Bjerge og har rådsrepræsentant i NP Vadehavet, NP Kongernes
Nordsjælland og NP Skjoldungernes land. Endelig nævntes det, at foreningens medlemstal er nået
over 1500, flere end nogensinde.
Beretningen indgår i sin helhed i foreningens regnskab på hjemmesiden.
 Fynskredsen v/ Henrik Tranberg
Det berettedes bl.a. at djævelsbid, Årets Fynske Urt i 2018, ikke blev registreret med fund på nye
lokaliteter. Kredsen afholdt 20 arrangementer fordelt på foredrag, ekskursioner, plejearrangementer
og ture på De Vilde Blomsters Dag. Fra de bynære løvskove ved Odense fortaltes om det store pres
fra byggeri, og rekreativ udnyttelse, men også at skovene nyder naturmæssig bevågenhed: med to
dages varsel mødte 30 deltagere op til en ekskursion i Fællesskov.
 Jyllandskredsen v/ Finn Borchsenius
Der berettes navnlig om kredsens temadag i samarbejde med partnerforeninger, der nu er vokset til
at udfylde det store auditorium E på AU. Fra den aktive natursagsgruppe, der ikke har tabt en sag i
klagenævnet i Finns formandstid, meldtes, at der pt. er 10-15 indsendte klagesager. Blandt de
seneste vundne blev omtalt sagen 18/05188 om anlæg af bassiner i Storkeengen i Randers, der blev
påklaget i juli 2018 og afgjort lige før jul.
 Østkredsen v/ Anna Bodil Hald
Fra foreningens nyeste kreds berettedes bl.a. om deltagelsen i fem lokale naturråd og talrige af
kommunernes grønne råd, og at der i 2018 var afholdt 10 foredrag og 14 ekskursioner og dertil ture
på De Vilde Blomsters Dag.

3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab v/ Jakob Hermann, kasserer:
Regnskabet for 2018 havde ved generalforsamlingen gennemgået rewiev hos revisor men ville
først blive skrevet under af denne, når bestyrelsens underskrift blev påført, hvilket skete på
dagen.
For foreningen som helhed nævntes i resultatopgørelsen indtægter på ca. 550.000 kr., en
lejeindtægt fra Hammer Bakker på ca. 30.000,- savnedes og forventes som efterbetaling i 2019.
Samlede udgifter var i 2018 ca. 490.000 kr., største samlede udgiftspost er til URT, heraf 46.000,til layout, 72.000,- til tryk og 106.000,- til forsendelsen hos PostNord. Omkostningen til URT var
næsten identisk i 2018 og 2017.
Af værdier blev de ca. 4 mio.kr. der står som i bundne midler, omtalt ud af aktiverne på 7,2 mio.,
herunder 1,2 mio. i en konto under DBF 'hovedforeningen', der hører til Hammer Bakker. Af den
årsag optræder der gældsposter mellem koncernens forskellige kasser. En proces med oprydning
er i gang for diverse konti for afdelingerne. Kursudviklingen i 2018 har for øvrigt været negativ,

hvilket rammer den del af aktiverne der står i investeringsforeninger, herunder de legatportioner,
der bestyres af foreningen.
4.

Valg af formand: Eva Kullberg genvalgte.

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Claus Helweg Ovesen, Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen, Jakob
Hermann og Peter Lindberg Jannerup genvalgtes.

6.

Valg af revisorer: Finn Borchsenius og Jan Larsen valgtes til interne revisorer.

7.

Indkomne forslag fra medlemmer: Ingen forslag var stillet.

8.

Eventuelt:
Det blev rejst som spørgsmål, om der kunne arbejdes for at tilbyde URT til medlemmerne som
digital udgave som alternativ til det trykte blad for at nedbringe portoudgiften.
Der blev spurgt til, om Botanikskolen, der bl.a. annonceres på Facebook, målrettet til botanikere
under uddannelse, også kunne annonces til kommunale botanikere. En blandet kreds af deltagere
ville være godt for alle, også på ekskursioner burde der udstikkes henvisninger til botanikskolen.

