Nr. 1 – januar 2012
Velkommen til ’Myceliet’
Her har du første nummer af Myceliet, svampeforeningens nye kontaktorgan for alle, der er med til
at organisere og afholde foreningens mange aktiviteter fra Gedser til Skagen, bl.a. lokalforeningernes kontaktpersoner, foreningens udvalg, studiegrupper, turledere og andre, der ofte giver en hånd
med. Dette nummer er sendt ud til ca. 50 medlemmer, men andre er velkommen på mailinglisten.
Nyhedsbrevet er blevet til ud fra et ønske i foreningens bestyrelse om at skabe bedre kontakt
mellem de mange arbejdsgrupper og lokalafdelinger, vi har. Vi vil gerne give information om nye
tiltag og beslutninger fra bestyrelsen, og ikke mindst skaffe plads til at ”lufte” ideer til fælles udvikling og forberedelse, inden de annonceres for den brede medlemsskare i det halvårlige program.
’Myceliet’ udsendes i elektronisk form – med tvangfrie mellemrum – og indtil videre redigeres det af
formanden. Alle er velkomne til at bidrage med indlæg, f.eks. forslag til fælles arrangementer,
ønsker eller tilbud om hjælp til aktiviteter, eller blot gøre opmærksom på særlig interessante eller
usædvanlige tiltag rundt om i landet.
Nyhedsbrevet er et supplement til de øvrige elektroniske fora, der findes på foreningens hjemmeside, og selv om det kan virke lidt mere bindende at fremsætte idéer i ’Myceliet’, er det helt i orden
at være visionær, uden at det forpligter. Jeg håber, at mange tør bidrage til dette uformelle forum.
Selv vil jeg være med til at formidle bestyrelsesbeslutninger og måske – hvis lokalafdelingerne ikke
selv gør det – ind imellem påpege særlige aktiviteter rundt om i landet.
Med de bedste hilsner
Flemming Rune

Sendemøde for Svampe 65 – 7. februar 2012
Svampe 65 er nu færdigredigeret og sendt til trykning (16. jan.). Det bliver et udvidet nummer på
68 sider. Redaktionen har denne gang haft store mængder stof og har bl.a. kunnet samle op på en
stor mængde nye eller usædvanlige arter i Danmark og en længere række boganmeldelser.
Sammen med programmet på 24 sider bliver bladet udsendt som B-post af de ca. 30 inviterede
medlemmer af Lokalafdelingen for Sjælland ved sendemødet i København, tirsdag den 7. februar
kl. 19-21. Brevene til Danmark sendes som PP-post, da der er store besparelser herved i forhold til
brug af frimærker. Det er klarlagt, at der ingen fordel vil være ved at anvende frankeringsmaskine.
Brevene skal optælles omhyggeligt i PostDanmarks kasser, inden de afleveres min. 500 ad gangen på posthuset. Koordinator for sendemøderne er Henny Lohse (e-mail: tang.lohse@mail.dk).

Svampedag og generalforsamling – 25. februar 2012
Svampedagen 2012 i København ligger nu i faste rammer med 6 foredrag, heraf 2 svenske og 1
norsk. De endelige foredragstitler og tidsplanen trykkes i programmet for forår-sommer, der sendes
ud med Svampe 65. Det er planlagt at servere tortillas til frokost (gratis), og middagen kl. 18.30
omfatter forret og buffet (155 kr./kuvert, pladsbestilling i programmet ). Begge dele laves af Dorte.
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Ved generalforsamlingen fremlægges regnskabet for 2011, der viser et historisk stort underskud
pga. kostbare aktiviteter i året der gik, bl.a. fremstilling og udsendelse af brochuren ’Kan de
spises’. Da fremstilling af Svampe og porto er blevet væsentlig dyrere siden seneste kontingentforhøjelse i 2006, foreslår bestyrelsen en kontingentforhøjelse i 2013 fra 130 til 150 kr. for
indenlandske medlemmer og fra 150 til 180 kr. for udenlandske medlemmer. De 5
bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, der er på valg, er alle villige til genvalg. Revisor Birgit
Jacobsen ønsker ikke genvalg, men revisorsuppleant Lisbeth Brendstrup er villig til at tage over.

Svampenes dag – 2. september 2012
Siden 2008 har de svenske og norske svampeforeninger samlet en mængde aktiviteter på en årlig
”Svampenes dag”, den første søndag i september. I år opfordrer bestyrelsen til en særlig indsats
for også at afholde svampearrangementer i Danmark netop den weekend.
Bestyrelsen planlægger en pressekampagne i ugen op til Svampenes Dag med pressemeddelelser
og kontakter til både trykte og elektroniske medier (Jørn Gry & Flemming Rune). Foreningen har pt.
en projektansøgning til behandling i Friluftsrådet om støtte til en særlig ’Kan de spises’-kampagne, og
den foreslås kombineret med en mindre udstilling af spise- og giftsvampe i København (måske i
’Torvehallerne’) og evt. én i Jylland i weekenden med Svampenes Dag.
Den nye brochure ’Kan de spises’ bliver i den forbindelse sendt ud i passende portioner til biblioteker, naturvejledere og naturligvis til medierne. Vi håber at kunne dække de ret store portoudgifter
hertil med støtten fra Friluftsrådet.
På selve Svampenes Dag foreslås arrangeret en offentlig svampeekskursion i Jylland og tilsvarende på Sjælland.
Lokalafdelinger og turledere må meget gerne tage dette i betragtning og evt. melde tilbage i løbet
af foråret, så tiltagene kan promoveres samlet i den planlagte pressekampagne.

Svampeforeningens fonde
Der arbejdes på at omstrukturere svampeforeningens fonde. Ingen af de eksisterende fire fonde,
’M. P. Christiansen og hustrus legat’, ’Knud Hauerslevs Fond’, ’Flora Agaricina Danica-fonden’ og
’Svampefonden’ er egentlige, selvstændige fonde i juridisk forstand, men fungerer i praksis som
båndlagte konti i svampeforeningen, der har karakter af en almennyttig forening
Efter at have indhentet erfaringer fra andre foreninger med tilknyttede fonde (Dansk Ornitologisk
Forening med Fugleværnsfonden f.eks.) skønnes det ikke fordelagtigt at oprette fonde, der er
juridisk adskilt fra svampeforeningen, til at råde over midler, som i forvejen ligger i foreningens regi.
I løbet af 2012 skal der udarbejdes en struktur, som gør det muligt at udbetale midler fra den nye
’Svampefonden’. Udbetalingstidspunkterne – der for de 3 ’gamle’ fonde har ligget upraktisk sent i
forhold til planlægningen af fondsstøttede aktiviteter i svampesæsonen – skal eventuelt justeres,
samtidig med at de hidtidige fundatsers rammer for tildelinger skal respekteres.
Den nuværende fondsbestyrelse (Anne Storgaard, Jens H. Petersen & Flemming Rune) vil forsøge
at nå en afklaring snarest. Ansøgningsfristen til de tre ’gamle’ fonde er pt. 31. marts 2012.

Medlemsfordeling
Foreningens indenlandske medlemstal pr. 14. januar 2012 fordelt efter postnumre er:
1000-1999: 81
2000-2999: 626
3000-3999: 289
4000-4999: 195
5000-5999: 71
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6000-6999: 112
7000-7999: 93
8000-8999: 264
9000-9999: 109
Færøerne:
1

Det totale medlemstal i 2011 afsløres
ved generalforsamlingen den 25. februar
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Mykologisk Ungdomsgruppe – MUG
10 biologistuderende fra Københavns Universitet har dannet ’Mykologisk Ungdomsgruppe – MUG’
under foreningen, til dels i frustration over manglende undervisning i svampe på deres studium.
De vil være aktive i foreningens Facebook-gruppe, og foreningens hjemmeside vil linke til
aktiviteter arrangeret af MUG. MUG er af bestyrelsen blevet opfordret til at sende projektansøgninger til foreningens fonde. Margot Nielsen er bestyrelsens kontaktperson til MUG (e-mail:
margotmn@newmail.dk).

Fungi of Northern Europe – FNE
Næste bind i svampeforeningens floraserie, der hidtil har omfattet vokshatte, mælkehatte og
tåreblad, er på vej. I løbet af 2012-13 ventes en bog om ridderhatte at være klar til udgivelse,
forfattet af Morten Christensen og Jacob Heilmann-Clausen. Den vil efter planen bl.a. indeholde 3
helt nye arter, og udgivelsen venter på, at en videnskabelig artikel om de nye arter bliver trykt.
Bogen udgives på engelsk og – såfremt der kan findes økonomiske og tidsmæssige ressourcer til
det – også på dansk. Yderligere tre titler er pt. under forberedelse.

Svampekanon
Svampeforeningen har fået lovning på 2200 gratis eksemplarer af den nye ’svampekanon’, et
farvestrålende A4-hæfte på 36 sider, udgivet af Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen / Miljøministeriet. Når der ved en af de kommende udsendelser af Svampe er
tilstrækkelig ”plads” i kuverten op til næste vægtgrænse, vil det blive sendt til medlemmerne.

Gul Fløjlsfod, Indelukket v. Frederiksborg Slot, 10. januar 2012.
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