Referat fra
Generalforsamling i Dansk Forening for Jordbundsvidenskab
Der blev afholdt generalforsamling i Dansk Forening for Jordbundsvidenskab
Fredag 24. maj 2019 kl 16 på Institut for Plante‐ og Miljøvidenskab, KU, Thorvaldsensvej 40
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Uddeling af Foreningens ph.d.‐pris.
5. Fastsættelse af pengebeløb for Foreningens ph.d.‐pris.
6. Kontingent for ordinære og junior medlemmer for 2018.
7. Forslag til foredrag/temadag/ekskursion.
8. Valg af bestyrelsesmedlem samt revisor.
9. Eventuelt.
Kl 15. 00 før generalforsamlingen var der oplæg om
”SoilTracker – Forensic toolkit for fingerprinting soil” projektet
a. Marie‐Louise Siggaard‐Andersen: XRF analysis for discrimination and matching of soil
samples
b. Kristian Holst Laursen: Multi‐element, stable isotope and color analysis in soil forensics
c. Bjarne W. Strobel/Gry Lyngsie: FTIR for characterisation and matching of soil samples
Referat:
1. Valg af dirigent: Bjarne W. Strobel
2. Formandens beretning.
I efteråret 2018 døde foreningens mange årige medlems af bestyrelsen Henrik Breuning
Madsen i en tragisk trafikulykke. Det er et meget stort savn.
I sensommeren 2018 holdt foreningen heldagsekskursion til klimperne syd for Ribe og det
spektakulære landskab formet af vand og vind. Ekskursionen gik videre til den arkæologiske
udgravning i Ribe, og fantastisk at se gadeniveau og velbevarede pileflethegn fra 700‐tallets
Ribe. Noget der gør Ribe ca 200 år ældre end hidtil kendt.
World Soil Day 5. december afholdt foreningen Student seminar med fremlæggelser af
kandidat‐ og phd‐studerende.
Bestyrelsen har holdet et par møder til bl.a. konstituering og planlægning af faglige aktiviteter i
foreningen.
Beretningen blev godkendt.
3. Kassererens beretning.
Regnskabet er revideret uden bemærkninger og godkendt af generalforsamlingen.
4. Uddeling af Foreningens ph.d.‐pris. Ingen kandidater var indstillet til prisen i år.

5. Fastsættelse af pengebeløb for Foreningens ph.d.‐pris. 3.000 kr
6. Kontingent for ordinære og junior medlemmer for 2018. Uændret 200 kr for ordinære
medlemmer og 50 kr for studerende.
7. Forslag til foredrag/temadag/ekskursion.
a. Faglig ekskursion til Kærgårdplantage med fokus på oprensning af jordforurening.
Ekskursionen kan udvides med et besøg på Fyn eller Østjylland på vejen ud og hjem. Forslag til
yderligere besøgssteder kunne være Klosterheden plantage, Isen Bjerg ved Isenvad,
lavbundsjorde ved Skjern enge med en snak om begrænsning af klimaforandringerne.
b. Seminar om digital kortlægning af jord og jordressourcer.
8. Valg af bestyrelsesmedlem samt revisor.
På valg: Ingeborg Callesen var på valg og modtog genvalg.
Gry Lyngsie fortsætter som fuldt bestyrelsesmedlem (overtog som suppleant pladsen efter
Henrik Breuning Madsen gik bort).
Lars Vesterdal genvalgt som foreningens revisor.
9. Eventuelt.
Medlemmer opfordres til at følge IUSS f.eks. via IUSS Alert og/eller bulletin via mailingliste på
websiden. https://www.iuss.org/index.php

/ bestyrelsen

Website: http://www.dansoil.dk/index.htm
Facebook gruppe: https://www.facebook.com/groups/dansoil/

Kontingentet betales på følgende måde:
Medlemskontingent:
200 kr /år for ordinære medlemmer
50 kr /år for juniormedlemmer.
Betalingsfristen er 1. juli
Bankoverførsel til Foreningens konto i Jyske Bank
Reg. nr 5064
Kontonr 1214320
Skriv dit navn og årstal som kontingentet dækker i meddelelsesfeltet.

