Mini- Svampedag
Lørdag 28. august 2021
i Geologisk Museums foredragssal, Øster Voldgade 5-7, 1350 København K
14:30-15:00 En kop kaffe til dem, der kommer tidligt.
15:00-15:10 Formanden byder velkommen.
15:10-15:40 Flemming Rune: Nyt fra svampekøkkenet
Hør om de sidste erfaringer fra svampekøkkenet, og se hvordan nogle af de mere innovative
svamperetter er blevet til. Vi skal også se på arbejdet med retterne til ’Svampegastronomi’ i
de kommende par numre af Svampe.
15:40-16:00 Pause
16:00-17:30 Generalforsamling
Se indkaldelse nedenfor.
18:00– Fællesspisning
Der arrangeres fællesspisning efter generalforsamlingen. Kuvertpris ca. kr. 200, ekskl.
drikkevarer. – Ønsker man at deltage i middagen, tilmelder man sig senest lørdag den 21.
august til: Henny Tang Lohse, tlf.: 2446 0223 eller via mail: henny@tanglohse.dk. –
Betaling for middagen 200 kr. pr. person sker inden generalforsamlingens start på minisvampedagen.
DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLINGEN
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Valg af dirigent.
Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år (2020) samt planer for det
kommende år.
Fremlæggelse af foreningens reviderede årsregnskab 2020 og budget for næste år.
Beretning om Svampetryks virksomhed og fremlæggelse af årsregnskab (2020).
Foreningens arvestatus. Foreningen har ansøgt om at blive godkendt som en
almennyttig forening efter Ligningslovens § 8A, bl.a. med den virkning at gaver
bliver fradragsberettigede og eventuel arv bliver skattefri. Vi forventer og håber at
kunne opfylde kravet om at modtage flere end 100 gaver à 200 kr. årligt igen i 2021.
Fastsættelse af kontingent for 2022. Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet for
danske medlemmer på 200 kr. og for udenlandske medlemmer 230 kr.
Behandling af indkomne forslag.
Forslag fra Martin Sønderholm og Anne-Marie Madsen:
A. Alle numre af bladet bør være tilgængelige på hjemmesiden som
tekstgenkendte pdf-filer.
B.
Kontingentindkrævningen lægges over på NETS. Det vil medføre en betydelig
lettelse for kassereren, idet man herved kan få sit medlemskontingent tilmeldt
PBS.
Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Steen A. Elborne, Preben Graae
Sørensen, Jørn Gry og Thomas Læssøe. Alle er villige til genvalg.
Valg af suppleanter. På valg er 2. suppleanten Hanne Petra Katballe. Hanne Petra
er villig til genvalg.
Valg af revisor og revisorsuppleant: På valg er revisorsuppleant Birthe Rittig. Birthe er
villig til genvalg.
Eventuelt.

