Generalforsamling
Dansk Forening for Jordbundsvidenskab
Fredag d. 27. marts 2015, kl. 14,00 i rum R645 på Inst. Plante- og Miljøvidenskab, Højhuset 6. sal,
Thorvaldsensvej 40.
Der blev kl 14:00 afholdt et foredrag af Postdoc PhD Gry Lyngsie med titlen:
Fjernelse af fosfor fra markdræn – Removal of phosphorus from agricultural drainage water
Efter foredraget med start kl. 15,00 afholdtes ordinær generalforsamling for Foreningens
medlemmer.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning (regnskabet vil foreligge på generalforsamlingen og udsendes med
referatet).
4. Uddelingen af Foreningens Ph.D.-pris
5. Fastsættelse af pengebeløb for Foreningens Ph.D.-pris.
6. Kontingent for ordinære og junior medlemmer for 2015.
7. Forslag til foredrag/temadag/ekskursion.
8. Valg af bestyrelsesmedlem samt revisor.
9. Eventuelt.

Generalforsamlingen startede kl. 15:00.
De enkelte punkter:
Ad 1) Ingeborg Callesen blev valgt.
Ad 2) Formandens beretning:
i: Foredrag ”Jordbunden som landskabsdannende faktor – klimpelandskabet” ved Prof. Henrik
Breuning-Madsen
ii: DJF temadag: ”Dræning – status og udfordringer set fra jordbundens synspunkt” på GeoscienceAU, organiseret af lektor Søren M. Kristensen. Med 10 indlæg, 24 deltagere.
iii: World Soil Day på Dpt. Agroecology, Foulum organiseret af PhD Mogens H. Greve. Med 5
indlæg, 30 deltagere.
Ad 3) Ingeborg Callesen gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt og udsendes sammen
med referatet. Husk at betale kontingent.
Ad 4) Der blev ikke uddelt en Ph.D. pris i 2014. Det blev besluttet at tildele Teresa Barcena
foreningens Ph.D. pris for sin afhandling, efter indstilling fra vejlederne Per Gundersen og Lars
Vesterdal. Afhandlingen blev forsvaret ved IGN, KU i 2014. Teresa bor og arbejder i Norge, så hun
kan give foredrag og få prisen overrakt ved lejlighed. Teresa holdt foredrag i Vestskoven om sin
forskning i forbindelse med DFJ’s temadag om kulstof i maj 2013.

Ad 5) Det blev vedtaget, at Foreningens Ph.D. pris fortsat skal være på 3000 kr.
Ad 6) Kontingent fastholdes for ordinære medlemmer på 200 kr og på 50 kr for juniormedlemmer.
Der er nogle medlemmer, der ikke har betalt kontingent. 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 50 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.
Ad 7) Der planlægges en ekskursion til Himmerland i efteråret (Mogens Greve og Henrik
Breuning-Madsen), en tur til Lund (Gry Lyngsie), et studenterseminar (Gry Lyngsie) og et seminar
om teksturanalyser (Ingeborg Callesen og Ole K Borggaard).
Ad 8) Foreningens formand Ole Borggaard var på valg og blev valgt med applaus.
Lars Vesterdal blev valgt som revisor med applaus
Ad 9) Intet
Generalforsamlingen sluttede 16:00.
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