
1 
 

Dansk Botanisk Forenings - Østkredsen 

Generalforsamling d. 4/2-2021 
 

18 personer deltog i årets generalforsamling der blev afholdt online grundet Covid-19-

restriktionerne. 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens beretning v. Anna Bodil Hald 

4. Kassererens beretning v. Anders Juel 

5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

6. Valg til bestyrelse. Søren Grøntved, Emil Førbye og Andreas Kelager er på valg.  

7. Valg af revisor/bilagskontrollant. Søren Gylden er villig til genvalg 

8. Evt. 

 

Referat 

1. Valg af dirigent 

- Emil Førbye valgt med efterfølgende klapsalver og muntre miner 

2. Valg af referent 

- Andreas Kelager valgt med efterfølgende klapsalver og muntre miner 

3. Bestyrelsens beretning v. Forkvinde Anna Bodil Hald 

- Anna Bodil Hald gik gennem de forskellige opgaver og grupper i Østkredsen 
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- Syv foredrag måtte aflyses som følge af COVID-19 restriktionerne, mens det lykkedes at 

afholde tre foredrag og 1 mostur. Af ekskursioner blev der afholdt 10 turer plus de mange 

ekskursioner på De Vilde Blomsters Dag. Tre ture måtte aflyses pga. COVID-19 

restriktionerne. 

- Jf. nationalparkerne på Sjælland kom Andreas og Claus med en åben invitation til snak, 

input eller andet fra kredsens medlemmer. De kan kontaktes på email: Claus Helweg 

Ovesen, helweg.ovesen@get2net.dk; Andreas Kelager: akelager@gmail.com  

- Anna Bodil afsluttede ved at give kort overblik over bestyrelsens drift/virke med 

mødeaktivitet. Der blev fortalt lidt om botaniske skader, her bla. Kamillebladet månerude i 

Udsholt.  

- Det er lykkedes at komme i dialog med lodsejere eller myndigheder hvor uhensigtsmæssig 

forvaltning eller aktiviteter har forvoldt skade på særlige plantearter: Bland andet 

miljøminister Lea Wermelin vedr. en sag om Campingplads Sanddobberne hvor 

Vellugtende Skabiose vokser. 

4. Kassererens beretning v. Anders Juel  

- Anders Juel fortalte at grundet COVID-19 restriktionerne har meget af Østkredsens 

aktivitet været reduceret, hvilket også afspejles i udgifterne for 2020. 

 

5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

- Der var ingen indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelse.  

- Søren Grøntved, Emil Førbye og Andreas Kelager er på valg  

- Alle tre bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg. Ingen modsætter sig og derfor vælges 

Søren Grøntved, Emil Førbye og Andreas Kelager. 

- Der er plads til yderligere 1-2 flere medlemmer. Ingen meldte sig 

7. Valg af revisor/bilagskontrollant.  

- Søren Gylden er villig til genvalg. Ingen modsætter sig og derfor vælges Søren Gylden. 

  

Udgifter i 2020 

mailto:helweg.ovesen@get2net.dk
mailto:akelager@gmail.com
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8. Evt. 

- Claus H. Ovesen: Reklamerede for DNs Netværkstræf d. 15. april kl. 19:00-21:30 om 

Forvaltning i eksisterende nationalparker og de kommende naturnationalparker. Træffet 

er online og man kan læse mere via linket 

https://aktiv.dn.dk/organisationen/netvaerk/netvaerk/natur-og-

nationalparknetvaerket/traef-15-april-2021/ 

- Thure Hauser: fortalte om nyt initiativ til at samle aktiviteter om aktiv naturpleje i én 

kalender. Følgende link er et begyndende skridt i den retning. 

https://teamup.com/ks9aqyme3g5fzx3f5v  

- Emil Førbye og Andreas Kelager: Anbefaler at bruge af Arter.dk https://arter.dk/ , den nye 

offentlige artsportal. Begge opfordrer til at bidrage til siden, både med observationer, ID 

af arter, artsbeskrivelser (når den funktionalitet er tilgængelig) og andet.  

- Andreas Kelager: har idé om frivilligt arbejde med naturgenopretning/-pleje, særligt i 

Gribskovområdet, hvor der er flere af de lysåbne områder er under tilgroning. Hvis nogen 

har tanker, idéer, viden eller interesse er man meget velkommen til at kontakte Andreas 

på akelager@gmail.com  

https://aktiv.dn.dk/organisationen/netvaerk/netvaerk/natur-og-nationalparknetvaerket/traef-15-april-2021/
https://aktiv.dn.dk/organisationen/netvaerk/netvaerk/natur-og-nationalparknetvaerket/traef-15-april-2021/
https://teamup.com/ks9aqyme3g5fzx3f5v
https://arter.dk/
mailto:akelager@gmail.com

