SVAMPEDAG
Lørdag 18. juni 2022
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 Jacob Heilmann-Clausen m.fl.: Danmarks Svampeatlas 2.0.
Rapport fra 2021, landvindinger, fremtidsudsigter
11:00-11:15 Præmieuddeling til årets svampeatlas-vindere
11:15-12:00 Thomas Læssøe: Græske svampe
Se hvad deltagerne oplevede på foreningens ture til Meteora.
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 Rasmus Ejrnæs: Rewilding og svampe
Alle taler om rewilding, men gør det egentlig nogen forskel for storsvampene?
Svaret må findes i vores viden om svampenes levestedskrav og de store dyrs effekter
i økosystemerne.
15:15-15:30 Pause
15:30-16:15 Svampedagens ”joker”
Svampedagens afslutningsforedrag bliver en overraskelse, hvor svampene
beskrives på en måde, de færreste nok har oplevet før. Foredragsholderen
hemmeligholdes indtil selve Svampedagen.
16:15-16:30 Gennemsyn af auktionsbøger
Bibliotek til auktion 2022 (Jan Vesterholt)
og hvis vi kan nå mere
Svampebøger til auktion (Karen Nisbeth)
16:30-17:45 Bogauktion
18:00-

Fællesspisning
Der arrangeres fællesspisning efter Svampedagen. Kuvertpris ca. 200 kr. ekskl.
drikkevarer. – Ønsker man at deltage i middagen,
tilmelder man sig senest lørdag den 11. juni til: Henny Tang Lohse, tlf.: 2446 0223
eller via mail: henny@tanglohse.dk.
Betaling for middagen 200 kr. pr. person sker ved frokosttid på Svampedagen.
Eventuelle ledige pladser pga. 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 og budget for næste år.
Regnskaberne:
Årsregnskab 2021
Svampefonden 2021
Lang, Christiansen og Hauerslevs konto 2021
Budget 2022

4.

Beretning om Svampetryks virksomhed og fremlæggelse af årsregnskab.

5.

Fastsættelse af kontingent for 2023. Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet for danske
medlemmer på 200 kr. og for udenlandske medlemmer til 230 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 M. Nielsen. Margot er villig til genvalg.

9.

Valg af revisor og revisorsuppleant: På valg er revisor Grith S. Carlsen. Grith er villig til
genvalg.

10. Eventuelt.

