Generalforsamling
Dansk Forening for Jordbundsvidenskab
Fredag den 6. april 2018, kl. 14,00 på Inst. Plante- og Miljøvidenskab, KU, Thorvaldsensvej 40, i
lokalet M117-1 i forbygningen mod Thorvaldsensvej.

7 fremmødte betalende medlemmer
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning
4. Uddelingen af Foreningens Ph.D.-pris. Ingen pris i år
5. Fastsættelse af pengebeløb for Foreningens Ph.D.-pris.
6. Kontingent for ordinære og junior medlemmer for 2016.
7. Forslag til foredrag/temadag/ekskursion.
8. Valg af bestyrelsesmedlem samt revisor.
9. Eventuelt.

1: Valg af dirigent. Lars Holm Rasmussen blev valgt
2. Formandens beretning.
- Forud for generalforsamling fredag 7/4-2017 afholdtes en velbesøgt rundbordsdiskussion om
undervisningen i jordbundslære under parolen: Jordbundslære ved de videregående uddannelser
anno 2017 – lost in transition eller fuld fart frem?
- Fredag 1/12-2017 afholdtes velbesøgt studenterdag på PLEN (R645-646)med indlæg fra 6
studerende samt 3 svenske forskere organiseret primært af Gry Lyngsie.
- Detaljerede beskrivelser af de forskellige arrangementer samt relevante internationale aktiviteter
kan ses på Foreningens hjemmeside dansoil.dk, som Ingeborg holder omhyggeligt opdateret!
3. Kassererens beretning.
Kasseren fremlagde regnskabet for 2017. Formuen er vokset fra 14296 kr til 15775 kr. Regnskabet
blev godkendt.
4. Uddelingen af Foreningens Ph.D.-pris.
Der uddeles ingen Ph.D. pris i år. Det blev besluttet at gøre Kristian Dalsgård til æresmedlem.

5. Fastsættelse af pengebeløb for Foreningens Ph.D.-pris.
Det blev vedtaget at fastholde beløbet på 3000 kr
6. Kontingent for ordinære og junior medlemmer for 2018.
Kontingentet fastholdes på samme niveau som i 2017, det vil sige for ordinære medlemmer 200 kr
og 50 kr for juniormedlemmer

7. Forslag til foredrag/temadag/ekskursion.
Der blev foreslået følgende:
Ekskursion 5-7 september 2018 til Skalling. HBM er tovholder. Selskabet sponsorerer delvist
turen
Studenterdag 5-12 2018
Foredrag af Stathis Diamantopoulos i juni 2018
8. Valg af bestyrelsesmedlem samt revisor.
Formand Ole Borgaard forlader posten som formand efter mange år. Generalforsamlingen valgte
Bjarne Strobel med applaus. HBM takkede Ole Borggaard for de mange år som præsident for
selskabet.
Gry Lyngsie blev valgt til at afhjælper Ingeborg som kasserer og være webassistent for skiftet til en
ny platform. Det blev diskuteret, om bestyrelsen skulle udvides til 4 eller 5 medlemmer. Det er et
emne, der kan tages op på næste generalforsamling
.
Lars Vesterdal genvalgtes som kasserer med applaus
9. Eventuelt
intet.
Efter generalforsamlingen afhold Henrik Breuning-Madsen et foredrag med titlen ”Er den globale
fødevareproduktion bæredygtig, så vi også i fremtiden kan brødføde verdens befolkning?

Henrik Breuning-Madsen
Referent

