Referat fra
Generalforsamling i Dansk Forening for Jordbundsvidenskab
Der blev afholdt generalforsamling i Dansk Forening for Jordbundsvidenskab
Lørdag 22. august 2020 kl 12.30 i vejkanten Snedinge‐Møllevej 66, 4230 Skælskør
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
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 2020.
a. Bestyrelsens forslag: 200 kr for ordinær og 50 kr for junior/studerende
7. Forslag til foredrag/temadag/ekskursion.
a. Seminar om naturlige toksiner i jord (Lars H.R.)
8. Valg af bestyrelsesmedlem samt revisor.
9. Eventuelt.
Kl 13. 00 efter generalforsamlingen holdes ”Vejkantsmøde om jordbundskortlægning” ved Casper
Szilas, GPS Agro
Referat:
1. Valg af dirigent: Merete Styczen, og referent: Bjarne W. Strobel
2. Formandens beretning. Formand Bjarne W. Strobel berettede om en vellykket Student Day
den 5. dec 2019 med oplæg fra studerende og gæste foredrag af Kasper Jensen om Dræning og
Jordkvalitet. Foreningen vil tydeliggøre medlemsfordele som f.eks. medlemsrabat ved World
Soil Congress i Glassgow 2022, og EuroSoil konferencen. Det indstilles til bestyrelsen at tage
initiativ til et par arrangementer om året og gerne feltarrangementer. Beretningen blev
godkendt.
3. Kassererens beretning. Kasserer Ingeborg Callesen har forudbetalt medlemskontingent til IUSS
for 3 år som bankoverførsel som en sidste transaktion i 2020. Foreningen har efterfølgende
opsat sin bankkonto i Jyske Bank fordi årsgebyr for kontoen stiger meget betydeligt og dermed
bliver alt for dyrt ift de relativt få transaktioner som foreningen har. Indestående ved
kontoophør er trukket ud og der er oprettet en kassebeholdning med foreningens formue i
kontanter. Herefter afregnes med udlæg og indbetalinger til og fra kassen.
Regnskabet er påtegnet af revisor uden bemærkninger, og godkendes.
4. Uddeling af Foreningens ph.d.‐pris: Ingen indstillinger i år.
5. Fastsættelse af pengebeløb for Foreningens ph.d.‐pris. Fastsættes til fortsat at være 3.000 kr
6. Kontingent for ordinære og junior medlemmer for 2020.

Bestyrelsens forslag: 200 kr for ordinær og 50 kr for junior/studerende blev godkendt.
7. Forslag til foredrag/temadag/ekskursion/aktiviteter
a. Seminar om naturlige toksiner i jord (Lars H.R.)
b. Oplæg af Carsten Müller, IGN
c. Felt arrangement med fokus på jordfysik
d. Digital jordbundskortlægning (Thomas Balstrøm og Mogens Greve)
e. Opdatering af website og facebook sider
8. Valg af bestyrelsesmedlem: Gry Lyngsie blev valgt, og Lars Vesterdal blev genvalgt som
foreningens revisor.
9. Eventuelt.
a. Ingeborg Callesen laver julekalender om Jord i forbindelse med et forskningsprojekt.
Kl 13. 00 efter generalforsamlingen holdes ”Vejkantsmøde om jordbundskortlægning” ved Casper
Szilas, GPS Agro

Kontingentet betales på følgende måde:
Medlemskontingent:
200 kr /år for ordinære medlemmer
50 kr /år for juniormedlemmer.
Betalingsfristen er 1. juli
Kontingent betales ved MobilePay til 51511912 (alternativt ring til 51511912 og aftal
anden betalingsform)
Skriv ”DFJ, dit navn og årstal” som kontingentet dækker i meddelelsesfeltet.

Bestyrelsen:
Formand: Bjarne W. Strobel (valgt 2018)
Kasserer: Ingeborg Callesen (valgt 2019)
Sekretær: Gry Lyngsie (valgt 2020)

