Generalforsamling for Dansk Botanisk Forening d. 22. september 2020
20 personer var til stede, de 11 online via link sendt til de tilmeldtes mail. Det er
coronakrisen der er årsag til at den oprindelige generalforsamling i foråret med tilhørende
Botanikdag måtte aflyses, og coronakrisen der er baggrunden for denne sene afholdelse
online.
1. Valg af dirigent
Søren Grøntved Christiansen er foreslået og valgt. Han takker for valget og konstaterer at
der er indkaldt rettidigt i URT og på hjemmesiden.
2. Formandens beretning v/ Eva Kullberg
Dansk Botanisk Forening stod i årets løb for en række vellykkede aktiviteter: De Vild e
Blomsters Dag med 69 ture, flerdagesekskursioner til Tenerife, Grønland og Samsø, Nordisk
møde i Tylstrup, Botanikskole på Molslaboratoriet samt deltagelse ved Naturmødet i
Hirtshals.
Foreningen har også været naturpolitisk aktiv, bl.a. igennem repræsentation i WWF, Det
Grønne Kontaktudvalg samt diverse rådgivende udvalg landet over. Foreningen har givet
sit forslag til vigtige forhold som regeringen skal tage højde for i den biodiversitetspakke
der er under udarbejdelse. Desuden deltog vi i et møde med socialdemokratiets
miljøordfører og kunne pege på de problematiske forhold ifm. tilskud til naturpleje. DBF
var også repræsenteret i de interviews der lå forud for en rapport, udarbejdet af Rambøll,
til brug for Miljø- og Fødevareministeriets evaluering af Nationalparkloven.
I Hammer Bakker er der indgået en aftale om urørt skov. Der er udfærdiget en overordnet
helhedsplan for det samlede område som Aalborg Kommune, Den Danske Naturfond og
DBF deler.
Navneudvalget er ved at afslutte sit arbejde. Årets Urt blev hele landets urt (i år
Trævlekrone) og botanikprisen gik til Irina Goldberg.
Som noget nyt fik foreningens medlemmer et månedligt nyhedsbrev som også ligger på
hjemmesiden, og medlemstallet nåede op på 1599. Formanden sluttede med at takke de
mange der gør en indsats for Dansk Botanisk Forening og den danske flora.
Beretningen godkendt.
Beretningen i sin helhed findes på side 4 i regnskabet på hjemmesiden under fanen
”Foreningen”.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab v/ Jakob Hermann, kasserer
Regnskabet for hovedforeningen og hver af de 4 fonde: Hammer Bakker Fond, Jakob E
Langes Fond, Konto af 1988 for Botanisk Mikroorganismefond og DBFs Grundfond - blev
fremlagt.
Det samlede regnskab i cirkatal viste indtægter på 1.193.000 kr., udgifter på 1. 187.000 kr.
og resultatet for den samlede forening gav et overskud på 6.700 kr., mens
hovedforeningen alene havde indtægter på 1.095.000 kr. og udgifter på 1.110.000 kr. og
endte med et underskud på 15.000 kr.

Vores største udgiftspost på knap en kvart million kr. gik til udgivelsen af URT, og vi
uddelte for 70.000 kr. til legater.
Regnskabet i sin helhed findes på hjemmesiden under fanen ”Foreningen”:
https://botaniskforening.dk/foreningen/
4. Valg af næstformand
Anna Bodil Hald blev genvalgt.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Gunnar Rylander, Nikolaj Hedegaard Correll og Poul Evald Hansen blev genvalgt.
Martin Køhl Søholm valgtes til at besætte den ene ledige plads i bestyrelsen.
6. Valg af revisorer
Finn Borchsenius og Jan Larsen valgtes ved forrige generalforsamling for en 2-årig periode.
7. Indkomne forslag
Ingen forslag var stillet.
8. Eventuelt
- Hvad skal foreningens kapital på 3 mill. bruges til? Størstedelen af beløbet fik vi for at
udlægge til urørt skov i Hammer Bakker. Vi har i hovedbestyrelsen endnu ikke talt om
hvordan de skal bruges.
- Der er faktisk fordele ved at deltage i generalforsamlingen online så man slipper for at rejse
langt for at deltage. Desuden er det økologisk. Hovedbestyrelsen vil overveje at
implementere onlinedeltagelse ved kommende generalforsamlinger.
- Det forventes at kommende generalforsamling og Botanikdag kan afholdes d. 20. marts
2021. Emnet for Botanikdagen er klima og plantevækst.
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