
Referat af generalforsamlingen 

Torsdag den 23. januar 2020 kl. 19.00 

Generalforsamlingens dagsorden: 

1.  Valg af dirigent.  Jørgen Dalsgaard blev valgt. 
 
I anledning af, at Knud Brejning ønsker at fratræde som suppleant i bestyrelsen, takkede formand Jan Tidemand ham 
for indsatsen gennem de sidste 5 år, og forærede ham på bestyrelsens vegne en boggave. 
 
2.  Formandens beretning.  Herefter fortsatte Jan med at berette om årets arrangementer, med tilhørende fotos. På 
foreningens ture har vi en politik om, at vi tager kulturhistorien med når den hører sig til, men vi arrangerer ikke ture 
med kulturhistorie som hovedformål. Vi forsøger at lave en bustur hvert år, evt. med overnatning.  
 
3.  Regnskabet fremlægges.  Kasserer Christian Strunge kunne fortælle, at der ikke er meget spændende at sige om 
tallene. Der var i 2019 færre kontingentindbetalinger end året før. Den markante forskel i udgifter og indtægter på 
ture i 2018 og 2019 skyldes Gotlands-turen i 2018. Årets overskud er på knap kr. 6.000 og kassebeholdningen 
beløber sig til ca. kr. 76.000.  
Endvidere oplyste Christian, at medlemstallet er forblevet nogenlunde konstant gennem de seneste år. Der har 
været ca. 250 deltagere med på årets ture, mod ca. 300 i 2018. Det kan skyldes, at vi i 2019 havde en tur mindre end 
i 2018, samt det ofte våde vejr.  
 
4.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, på valg er: 
Christian Strunge (modtager genvalg) – genvalgt. 
Lars Kromann-Larsen (modtager genvalg) – genvalgt. 
 
5.  Valg af formand, på valg er: 
Jan Tidemand (modtager genvalg) – genvalgt. 
 
6.  Valg af suppleanter, på valg er: 
Knud Brejning (ønsker ikke genvalg) – erstattet af Anne-Marie Hede. 
Rikard Skov (modtager genvalg) – genvalgt.  
 
7.  Valg af revisorer, på valg er: 
Ole Bjørn (modtager genvalg) – genvalgt. 
Poul Hede (modtager genvalg) – genvalgt. 
 
8.  Kontingentet fastsættes. Bestyrelsen foreslår kr. 100,00 – vedtaget. 
 
9.  Evt. indkomne forslag. – ingen. 
 
Christian berettede nu detaljeret om rejseplanen for den kommende 2-dages bustur, som bestyrelsen er ved at 
arrangere til Nationalpark Thy den 16.–17. juni. 
 
Efter kaffepausen fortalte Jan om Danmarks almindeligste sommerfugle, som vi kender dem. Jans fotos viste bl.a. 
eksempler på, hvor stor forskel der er i udseendet på en nyklækket sommerfugl, sammenlignet med et gammelt 
individ, der har overvintret her. Med det mildere vejr vi har fået, er det nu næsten muligt at se sommerfugle året 
rundt. 
Vi fik inspiration til at indrette vore haver, så vi tænker fødekilder ind i dem. Det kan vi gøre efter princippet ”vild 
med vilje”. Jan praktiserer at lade lidt græs, et par brændenælder og en horsetidsel gro, og han lader ligusterhækken 
blomstre, inden den klippes.  Der er nu i Danmark ca. 70 arter dagsommerfugle tilbage. De bliver ikke ved med at 
være almindelige, så vi skal huske at nyde dem, så længe vi har dem. Natsværmere findes der til sammenligning ca. 
1700 arter af. Efter dette interessante og veloplagte foredrag sluttede Jan med at takke for i aften. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes: torsdag den 30. januar 2020 kl. 19.00 hos Jan. 

Referent Birthe Vesterlund 



 

  

 
 
 


