Referat af generalforsamling i Dansk Botanisk Forening Fynskredsen
Torsdag den 24. februar 2022 kl. 19.30 i Biologisk Instituts frokoststue, SDU.
Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Valg
af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. På valg til bestyrelsen er Lars Christiansen, Martin Køhl Søholm,
Henrik Tranberg og Ian Heilman. På valg som suppleanter er Marta Kristensen og Bjarne Green. 6. Valg af
revisorer. 7. Eventuelt.
Ad 1. Bente Lambertsen blev valgt som dirigent. Hun konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt
indkaldt.
Ad 2. Frede Ø. Andersen blev valgt.
Ad 3. Formand Lars Christiansen berettede kort om Fynskredsens afholdte ture og foredrag i det forløbne
år; et år som var meget præget af aflysninger af især foredrag i vinter/forårsperioden. Carsten Hunding
supplerede gennemgangen af arrangementerne med en power point med billeder, bl.a. fra den meget
vellykkede flerdages tur til Vendsyssel, hvor vi besøgte enestående lokaliteter. Formandens beretning blev
godkendt.
Lars benyttede lejligheden til at gøre opmærksom på de to ture, han skal lede i 2022, henholdsvis en
forårstur til Brenderup Vænge og en sommertur til Svinø og Gamborg Inderfjord.
På Fynskredsens to ture med tilmelding er nu alle pladser besat på Vestsjællands-turen, hvorimod der p.t.
er tre ledige pladser på Østmøn-turen.
Ad 4. Kasserer Carsten Hunding aflagde beretning, hvor han redegjorde for diverse indtægter og udgifter.
Vi modtog i 2021 et tilskud fra Hovedforeningen på kr. 15.000. Der var desuden en medlemsbetaling på kr.
1.500 i forbindelse med det afholdte græskursus. Der var udgifter på kr. 15.305, og således et resultat på kr.
1.195. Fynskredsens beholdning var pr. 31. 12. 2021 kr. 9.125. Regnskabet var godkendt af den ene af
revisorerne, idet den anden revisor var sygemeldt. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
Ad 5. Lars Christiansen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. Der var genvalg af Martin Køhl Søholm, Henrik
Tranberg og Ian Heilman og nyvalg af Eric Larsen som bestyrelsesmedlemmer. Marta Kristensen og Bjarne
Green blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.
Ad 6. Bente Lambertsen og Jytte Leopold blev genvalgt som revisorer.
Ad 7. Under eventuelt oplyste Frede Ø. Andersen at hans foredrag ”Se Norges Blomsterdal”, som har
været aflyst tre gange pga. corona, nu forsøges afholdt d. 31. 3. Ligeledes gjorde Henrik Tranberg
opmærksom på at hans foredrag ”På jagt efter Astragel” afholdes d. 17. 3.
Carsten takkede Lars for hans mangeårige indsats i Fynskredsens bestyrelse. Det begyndte i 1990. Tre år
senere blev Lars valgt til næstformand, og de seneste otte år har han været formand. Kigger man i tidligere
numre af URT, kan man læse, at Lars altid har været en særdeles flittig turleder, ofte til nye, ukendte
lokaliteter, sådan som det også er tilfældet i år. På den måde har Lars beriget os med nye, spændende
oplevelser, og det håber vi, at han bliver ved med.
Efter endt generalforsamling gik deltagerne om bord i de serverede lækkerier af bl.a. oste, spege- og
rullepølse, baguettes, øl og vand.
Medens deltagerne tyggede videre på lækkerierne, leverede Henrik Tranberg en underholdende og
oplysende beretning om bl.a. ”Årets Danske Urt”, Strand-Mandstro, ”Årets Fynske Fund 2021”, årets ture i
det Fynske Ørige og hans deltagelse i ture i det sjællandske og jyske. Beretningen blev traditionen tro

illustreret med analoge lysbilleder. Henrik sluttede af med nogle billeder fra de spændende lokaliteter, som
foreningens medlemmer kan komme på tur til i 2022.
Deltagerne brød op ved 22-tiden.

