Referat af generalforsamling i Dansk Botanisk Forening Fynskredsen
Onsdag den 26. februar 2020 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 Lars Lindskrog Christiansen, Henrik Tranberg, Ian
Heilmann og Martin Køhl Søholm. Alle er villige til at modtage genvalg.
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt
Ad 1.
Helle Thomasen blev valgt som dirigent. Hun konstaterede at generalforsamlingen var
rettidigt indkaldt.
Ad 2.
Frede Ø. Andersen blev valgt.
Ad 3.
Formanden, Lars Christiansen, startede med at causere lettere kritisk om den nutidige
naturpolitik og forvaltning af naturen.
Derefter gennemgik han Fynskredsens omfattende aktiviteter i 2019 ved hjælp af en
PowerPoint. Carsten Hunding havde sammensat billederne, der var indleveret af en
række medlemmer. Sluttelig gennemgik Lars de planlagte aktiviteter i 2020. Lars overvejer
at flytte Anemone-turen frem, da den milde ”vinter” får Anemonerne til at blomstre
allerede her sent i februar.
Formandens beretning blev godkendt.
Ad 4.
Kasserer Carsten Hunding aflagde beretning, hvor han redegjorde for diverse udgifter og
indtægter. Vi modtog i 2019 et tilskud fra Hovedforeningen på kr. 20.000. Der var
indtægter på i alt kr. 21.780, hvoraf medlemsbetalingen var kr. 1.800. Udgifterne var på kr.
20.211 og således er der et resultat på kr. 1.569. Fynskredsens beholdning er pr. 31. 12. 2019
ca. kr. 5.000.
Regnskabet var godkendt af revisorerne - og blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 5.
Formanden orienterede kort om arbejdet i Naturbeskyttelsesudvalget. Man har ikke anket
nogle afgørelser i 2019.
Ad 6.
Der var genvalg af Lars Christiansen, Henrik Tranberg, Ian Heilmann og Martin Køhl
Søholm som bestyrelsesmedlemmer. Marta Kristensen og Bjarne Green blev genvalgt som
suppleanter.
Ad 7.
Bente Lambertsen og Jytte Leopold blev genvalgt som revisorer.
Ad 8.
Der fremkom intet.
Dirigent Helle Thomassen takkede for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten
for hendes indsats.
Formanden overrakte en buket ekstremt flotte tulipaner som tak til Bente Lambertsen og
Jytte Leopold for revision af Fynskredsens regnskab, til Helle Thomasen for fremragende
dirigentskab og til Carsten Hunding for akkompagnerende powerpoint.
Efter endt generalforsamling blev der anrettet borde med bl.a. oste, pølser, tidlig
rabarbertærte, hjemmebagt knækbrød, øl og vand. Det herlige traktement blev fortæret
med stor fornøjelse.
Henrik Tranberg fortsatte efter bespisningen med visningen af 150 analoge lysbilleder,
som illustrerede hans beretning om ”Årets Fynske Urt 2019”, Firblad, om ”Årets Fynske
Fund 2019” og om diverse fund på ture med DBFs tre kredse.

