Referat af generalforsamling i
Dansk Forening for Jordbundsvidenskab
afholdt onsdag d. 21. April 2010 på LIFE

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning (regnskabet vil foreligge på generalforsamlingen og udsendes med
referatet).
4. Fastsættelse af pengebeløb for Foreningens ph.d.-pris.
5. Kontingent for ordinære og junior medlemmer for 2010.
6. Forslag til foredrag/temadag/ekskursion.
7. Valg af bestyrelsesmedlem.
8. Eventuelt.

Generalforsamlingen startede kl. 16,00.
De enkelte punkter:
Ad 1) Ingeborg Callesen blev valgt.
Ad 2) Formandens beretning indeholdt følgende punkter:
1. Heldags ekskursion fredag d. 19. juni arrangeret af Henrik Breuning-Madsen til Stensbæk
Plantage i Sønderjylland, hvor klimpelandskab og profiler med placic horisont blev forevist
og forklaret. Meget interessant ekskursion, som desværre kun havde 5 deltagere!!
2. Før generalforsamling i 2009 afholdtes temadag om P i jordbunden med i alt 9 tilmeldte
foredrag og med ca 20 deltagere. En meget vellykket temadag.
3. Vi får stadig betalt vores bidrag til IUSS gennem Videnskabernes Selskab pga. medlemskab
af ICSU.
4. Foreningens hjemmeside (www.dansoil.dk) fungerer nu igen efter at den er lagt på
universitetets server. Der bør dog foretages nogle opdateringer omkring Foreningens
aktiviteter.
Ad 3) Kassereren gennemgik regnskabet, der udsendes med referatet. Regnskabet blev godkendt og
udsendes sammen med referatet. Foreningen har ca 50 medlemmer. Kassebeholdningen er
beskedent, primært fordi etablering af hjemmesiden var ganske dyr, men også fordi en del
medlemmer ikke har betalt kontingent. Derfor: Husk at betale kontingent.
Ad 4) Det blev vedtaget at Foreningens ph.d. pris fortsat skal være på 3000 kr.
Ad 5) Sidste års aftalte kontingentstigning 200 kr for ordinære medlemmer og 100 kr for
juniormedlemmer fastholdes. Der er en del medlemmer, der ikke har betalt for tidligere år. De

opfordres stærkt til at betale nu. Man kan henvende sig til kassereren for at få en status, hvis man er
i tvivl.
Kontingentet kan betales på følgende måder:
1. Beløbet (200 kr eller 100 kr) indbetales på blanket nummer 73 til kreditnummer 88512421.
2. Beløbet overføres til Foreningens konto i Jyske Bank med reg. nr 5064 og kontonr 1214320.
Skriv dit navn i meddelelsesfeltet.
3. Efter henvendelse til Henrik Breuning-Madsen (hbm@geo.ku.dk) kan du få tilsendt
indbetalingskort.
Ad 6) Der vil blive arrangeret to ekskursioner for Foreningens medlemmer:
1. Eftermiddagsbesøg torsdag d. 9. September, kl. 13-16,30 på Kalvebod Miljøcenter,
Selinevej 2, København S, hvor ph.d. Julie K. Jensen vil fortælle om rensning af forurenet
jord og forevise hvordan jord forurenet med tungmetaller og organiske kontaminanter kan
renses.
2. Heldagstur til Sydfyn (Svanninge Bakker, Steensgård Gods) fredag d. 8 oktober, hvor ph.d.
Casper Szilas og geolog Søren Skibsted vil fortælle om det spændende landskab og vise
nogle profiler.
Ekskursionen til Kalvebod Miljøcenter er gratis, men turen til Sydfyn vil koste 100 kr (transport,
frokost).
Reserver allerede nu torsdag d. 9/9, eftermiddag og fredag d. 8/10, hele dagen. Tilmelding til
Foreningens sekretær (Henrik Breuning-Madsen: hbm@geo.ku.dk) eller formand (Ole K.
Borggaard: okb@life.ku.dk).
Ad 7) Foreningens mangeårige kasserer ph.d. Lars Vesterdal har ønsket at stoppe som
bestyrelsesmedlem. I stedet for Lars Vesterdal er valgt ph.d. Ingeborg Callesen (inca@man.dtu.dk).
Generalforsamlingen takkede med applaus Lars Vesterdal for en meget kompetent styring af
Foreningens økonomi gennem årene og ønskede Ingeborg Callesen velkommen som nyt
bestyrelsesmedlem. Ingeborg er mangeårigt medlem af Foreningen og er nu ansat på DTU (Inst.
DTU Management).
Ad 8) Intet.
Generalforsamlingen sluttede 17,15.
Ole K. Borggaard

