Referat af generalforsamling i
Dansk Forening for Jordbundsvidenskab
Tirsdag 14. december 2021 kl 16.00 over Zoom
Deltagere: Bjarne, Ingeborg, Torsten Müller, Gry, Lars Vesterdal
1. Valg af dirigent og referent.
a. Torsten Müller blev valgt til dirigent, Gry Lyngsie blev referent. Dirigenten konstaterede at
indkaldelsen til generalforsamlingens var udsendt med det fornødne varsel.
a. Formandens beretning. Det har været et stille år – vi har haft præcis 0 aktiviteter. Dette skyldes
primært covid-19. Vi satser på et stærkt 2022.
b. Generalforsamlingen godkendte formandens beretning
2. Kassererens beretning. Regnskab 2020 og budget 2021 blev præsenteret på mødet
a. Vores bankkonto i Jyske bank blev opsagt i slutningen af 2020, da det ville koste halvdelen af
vores kontingent indtægter i gebyrer at opretholde den. I nærmeste fremtidig nøjes vi med
kassebeholdning.
b. IUSS er forudbetalt til og med 2023. Som medlem af DFJ fås der rabat på IUSS konferencer.
c. Regnskabet 2020 godkendes af generalforsamlingen. Der er en egenkapital på 2933 kr, som
forefindes som kassebeholdning hos formand Bjarne Strobel.
d. Det simple budget for 2021 godkendes af generalforsamling. Udgifter til webhotel og domæne
ca. 500 kr. Ingen kontingentindbetalinger modtaget i 2021, men der er heller ikke opkrævet.
3. Uddeling af Foreningens ph.d.-pris. Ingen indstillede kandidater i år
a. Ingen indstillinger er modtaget i år, derfor uddeles prisen ikke.
4. Fastsættelse af pengebeløb for Foreningens phd-pris
a. Næste års penge beløb til phd prisen fastsættes til kr. 1000. Læs om regler for denne på
http://dansoil.dk/Vedtaegter_DFJ.htm
5. Kontingent for ordinære og junior medlemmer for 2021.
a. Bestyrelsens forslag: 200 kr for ordinær og 50 kr for junior/studerende
b. Kontingentet skal indbetales via MobilePay 51511912 (Bjarne W. Strobel)
6. Forslag til foredrag/temadag/ekskursion 2022 i prioriteret rækkefølge
a. Ekskursion til Lille Bøgeskov i Sorø og til lavbundsjord i Åmosen inkl. digital
jordbundskortlægning (Ingeborg Callesen)
b. Felt og teoretisk arrangement med fokus på jordfysik i Tåstrup
c. Seminar om naturlige toksiner i jord (Lars H.R.)
7. Valg af bestyrelsesmedlem samt revisor
a. Lars Vesterdal er genvalgt som revisor og Bjarne Strobel er genvalgt som formand
8. Eventuelt
a. Dato for generalforsamling 2022 tirsdag d. 22. februar 2022 kl 16.00, afholdes som
hybridmøde
Referent Gry Lyngsie

Kontingent indbetales ved MobilePay til 51511912 (alternativt ring til 51511912 og aftal
anden betalingsform)
Skriv ”DFJ, dit navn og årstal” som kontingentet dækker i meddelelsesfeltet.

