SVAMPEDAG 2018

LØRDAG 24. FEBRUAR

i Geologisk Museums foredragssal, Øster Voldgade 5-7, 1350 København K
9:30-10:00

En kop kaffe til dem, der kommer tidligt.

10:00-10:10

Formanden byder velkommen.

10:10-11:00

Thomas Stjernegaard Jeppesen & Jacob Heilmann-Clausen: Svampeatlas 2.0. Status og
planer for 2018. Diskussion

11:00-11:30

Tobias Frøslev: Svampe og svampe-dna i Biowide-projektet

11:30-12:00

Karen Nisbeth: Svampe og svampevenner på Bornholm

12:00-13:00

Frokost uden for foredragssalen
Foreningen byder på gratis frokost. Øl og sodavand koster 10 kr.

13:00-14:15

Generalforsamling
se indkaldelse på næste side

14:15-14:30

Pause

14:30-15:15

Anne Molia: Trøffeljakt i Norge
Anne Molia jobber til daglig i soppsamlingene ved Naturhistorisk museum, Universitetet i
Oslo, og leder et kartlegging- og forskningsprosjekt på trøfler i Norge. Prosjektet heter
“Hypogeous macrofungi in Norway; target-oriented search for known and unknown belowground fungi”, eller bare Trøffeljakt i Norge…

15:15-15:45

Flemming Rune: Sidste nyt fra svampekøkkenet
Lad os dykke ned i svampegastronomien og bl.a.se hvordan nogle af opskrifterne i
’Svampegastronomi’-rubrikken bliver til.

15:45-16:00

Kaffe, gennemsyn af auktionsbøger og

16:00-18:00

BOGAUKTION

18:00–

Fællesspisning i kantinen på Geologisk Museum
Middagen bliver ligesom de senere år lavet af Dorte og vil bestå af forret, buffet med diverse
retter, salater, brød, kaffe/the med småkager. Kuvertpris kr. 160, vin pr fl. kr. 60, vin pr
glas/øl/vand kr. 10. – Ønsker man at deltage i middagen, tilmelder man sig senest mandag 19.
februar til: Henny Tang Lohse, tlf: 2446 0223 eller via mail: henny@tanglohse.dk.

Betaling for middagen 160 kr. pr. person sker ved frokosttide på svampedagen.
Eventuelle ledige pladser p.g.a. afbud vil blive udbudt til salg efter frokost.
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.

4.

Beretning om Svampetryks virksomhed og fremlæggelse af årsregnskab.

5.

Fastsættelse af kontingent for 2019. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for danske medlemmer på
150 kr. og for udenlandske medlemmer på 180 kr.

6.

Behandling af indkomne forslag.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Flemming Rune, Anne Storgaard, Tobias Bøllingtoft, Jacob
Heilmann-Clausen og Benny T. Olsen. Alle er villige til genvalg.

8.

Valg af suppleanter. På valg er 1. suppleanten Margot Nielsen. Margot er villig til genvalg.

9.

Valg af revisor og revisorsuppleant: På valg er revisor Lisbeth Brendstrup. Lisbeth er villig til genvalg.

10.

Eventuelt.

