Referat af generalforsamling i Dansk Botanisk Forening Fynskredsen Onsdag den 27. februar 2019 kl.
19.30 i Biologisk Instituts frokoststue, SDU.
Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5.
Beretning fra Naturbeskyttelsesudvalget. 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. På valg til
bestyrelsen er Frede Østergaard Andersen, Erik Brejninge Andersen og Carsten Hunding. Alle er villige til at
modtage genvalg. På valg som suppleanter er Marta Kristensen og Freddy Have Pedersen. Marta er villig til
at modtage genvalg, hvorimod Freddy Have Pedersen ikke ønsker genvalg. 7. Valg af revisorer. 8.
Eventuelt.
Ad 1. Helle Judith Thomasen blev valgt som dirigent. Hun konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt
indkaldt.
Ad 2. Frede Ø. Andersen blev valgt.
Ad 3. Foranlediget af det tidlige forår i år indledte formand, Lars Christiansen, beretningen om
Fynskredsens aktiviteter med nogle betragtninger over klimaændringerne, herunder skovenes og
dyrkningsmetodernes betydning for CO2-regnskabet. Derefter fulgte en gennemgang af de afholdte ture og
foredrag i det forløbne år samt en gennemgang af de aktiviteter, der er på programmet resten af året. Ture
og foredrag blev illustreret af en serie billeder, stykket sammen af Carsten Hunding. Formandens beretning
blev godkendt. Efter beretningen udspandt der sig en lille diskussion om klimaændringer og hvad man kan
gøre ved dem. Udsigten til det ventende ostebord fik dog forkortet diskussionen.
Ad 4. Kasserer Carsten Hunding aflagde beretning, hvor han redegjorde for diverse udgifter og indtægter.
Vi modtog i 2018 et tilskud fra Hovedforeningen på kr. 20.000. Fra dette tilskud skal desværre trækkes et
gebyr til banken, som en lovmæssig følge af de mange bankskandaler. Gebyret var i 2018 kr. 200. Der var
udgifter på kr. 19.443, og således et resultat på kr. 357. Fynskredsens beholdning var pr. 31. 12. 2018 kr.
5.102. Regnskabet var godkendt af revisorerne - og blev godkendt.
Ad 5. Formanden orienterede kort om arbejdet i Naturbeskyttelsesudvalget. Der var ikke afholdt møder,
men sagerne var blevet læst igennem. De fleste sager havde ikke haft relevans for Botanisk Forening.
Ad 6. Der var genvalg af Frede Østergaard Andersen, Erik Brejninge Andersen og Carsten Hunding som
bestyrelsesmedlemmer. Marta Kristensen blev genvalgt som suppleant og Bjarne Green blev nyvalgt som
suppleant.
Ad 7. Bente Lambertsen og Jytte Leopold blev genvalgt som revisorer.
Ad 8. Der fremkom intet.
Dirigent Helle Judith Thomasen takkede for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten for hendes
indsats.
Efter endt generalforsamling gik deltagerne om bord i de serverede lækkerier af bl.a. oste, spege- og
rullepølse, hjemmebagt brød og kiks, øl og vand. Lars’s dejlige rabarbertærte var der også igen i år. En stor
tak til de ansvarlige for det fine traktement.
Henrik Tranberg leverede herefter en underholdende og oplysende beretning om bl.a. årets ture i det
fynske ørige og hans deltagelse i ture i det sjællandske og jyske. Beretningen blev illustreret af analoge
lysbilleder. Vi fik også en lille opsang om manglende indberetninger om fund af ”Årets Fynske Urt 2018”,
Djævelsbid, og med en stærk opfordring til flere indberetninger af ”Årets Fynske Urt 2019”, Firblad. På

sædvanlig vis uddelte Henrik også relevante hug til de ansvarlige (hvis der er nogen?) for fældningen af dele
af skoven ved Syddansk Universitet og forslagene om en tivolisering af skoven. Henrik viste også eksempler
på dårlig kommunal forvaltning af naturområder.
Deltagerne brød op ved 22.30-tiden.

