SVAMPEDAG 2020
Lørdag 29. februar 2020
i Geologisk Museums foredragssal, Øster Voldgade 5-7, 1350 København K
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En kop kaffe til dem, der kommer tidligt.
Formanden byder velkommen.
Jacob Heilmann-Clausen m.fl.: Danmarks Svampeatlas 2.0.
Rapport fra 2019, landvindinger, fremtidsudsigter
Præmieuddeling til årets svampeatlas-vindere
Kerstin Bergelin: Svampar på Kullaberg
Kerstin Bergelin har gennem mange år fulgt naturen på Kullaberg, den langstrakte
klippeknude nord for Helsingborg. Hør om de enestående naturforhold på Kullaberg og se
eksempler på svampelivet fra Kerstins bog om Kullabergs 1.300 svampearter.
Diskussion og spørgsmål til foredragsholderne
Frokost uden for foredragssalen
Foreningen byder på gratis frokost. Øl og sodavand koster 10 kr.
Generalforsamling
se indkaldelse på næste side.
Pause
Leif H. Sørensen: Fynske svampeaktiviteter
Få gode ideer til at opleve de fynske svampe med studiegruppen ’Pahati’.
Pause
Jens H. Petersen: Nordeuropas svampe
Hvordan blev Danmarks største svampebog til, og på hvilken måde får man mest muligt ud
af den…
Gennemsyn af auktionsbøger
Bogauktion (bogliste på www.svampe.dk)
Fællesspisning i kantinen på Geologisk Museum
Middagen vil bestå af forret, buffet med diverse retter, salater, brød, kaffe/the med
småkager. Kuvertpris kr. 200, vin pr fl. kr. 60, vin pr glas/øl/vand kr. 10. – Ønsker man at
deltage i middagen, tilmelder man sig senest lørdag den 22. februar til: Henny Tang
Lohse, tlf.: 2446 0223 eller via mail: henny@tanglohse.dk.

DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLINGEN
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt planer for det kommende år.
3. Fremlæggelse af foreningens reviderede årsregnskab og budget for næste år.
4. Beretning om Svampetryks virksomhed og fremlæggelse af årsregnskab.
5. Foreningens arvestatus. Bestyrelsen har undersøgt mulighederne for, at foreningen ifølge ligningsloven
kan blive godkendt som en almenvelgørende og almennyttig forening efter Ligningslovens § 8A, bl.a. med
den virkning at gaver bliver fradragsberettigede og eventuel arv, bliver skattefri. Et krav for at blive
godkendt er, at foreningen modtager mindst 100 gavebeløb på 200 kr. om året. For at opfylde betingelserne
foreslår bestyrelsen at oprette en støttegruppe, ”Svampeforeningens venner”, hvori man mod at indbetale et
gavebeløb på mindst 200 kr. om året vil kunne nyde udvalgte privilegier i foreningen, f.eks. invitation til
gratis fællesspisning og gratis deltagelse i et særrarrangement for gavegivere. Gavebeløbet vil ikke kunne
erstatte kontingentet.
6. Fastsættelse af kontingent for 2021. Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet for danske medlemmer på
200 kr. og for udenlandske medlemmer til 230 kr.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Flemming Rune, Anne Storgaard, Tobias Bøllingtoft, Jacob
Heilmann-Clausen og Benny T. Olsen. Alle er villige til genvalg.
9. Valg af suppleanter. På valg er 1. suppleanten Margot M. Nielsen. Margot er villig til genvalg.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant: På valg er revisorsuppleant Birthe Rittig. Birthe er villig til genvalg.
11. Eventuelt.

