
Referat af generalforsamling i 

Dansk Forening for Jordbundsvidenskab 

afholdt fredag d. 14 maj kl 15:00 2014 på IGN 

Rewentlows stue, Rolighedsvej 
 
Der blev før generalforsamlingen holdt et foredrag af professor Henrik Breuning-Madsen, IGN  
med titlen ”Jordbunden som landskabsdannende faktor - klimpelandskabet”. Der var efterfølgende 
en god diskussion. 
 
 
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 2014. 
7. Forslag til foredrag/temadag/ekskursion. 
8. Valg af bestyrelsesmedlem samt revisor. 
9. Eventuelt. 
 
 

Generalforsamlingen startede kl. 15:00. 
 
De enkelte punkter: 
 
Ad 1)  Merete Stycksen blev valgt. 
 
Ad 2) Formandens beretning: 
1. marts 2013: Studenterdag og generalforsamling. 10 speciale- og Ph.D.-præsentationer, 

generalforsamling og foredrag ved lektor Carsten T. Petersen (PLEN) med titlen ”Forbedring af 

grovsandet underjord med biokoks”. Velbesøgt! 

7. maj 3013: Heldagsseminar ”Soil carbon monitoring in Danish soils – which soil carbon stock 

changes can be measured?” på Life med 9 tilmeldte foredrag. 26 deltagere. Ekskursion om 

eftermiddagen til Vestskoven 

11. marts 2014: Student day and redox seminar på Life med 6 tilmeldte speciale- og phd-
præsentationer og 4 tilmeldte redox-foredrag. 30-40 deltagere 
 
 
Ad 3)  Ingeborg Callesen gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt og udsendes sammen 
med referatet. Foreningen har ca. 40 medlemmer. Kassebeholdningen er faldet fra14983 kr til 
13708 kr ved overgangen 2014. Dette skyldes blandt andet, at Forskningsrådene ikke mere 
refunderer medlemskabet af IUSS: Derfor husk at betale kontingent. 



 
Ad 4) Der bliver ikke uddelt en Pd.D. i 2014. Husk at forslag til Ph.D. pris 2015 skal være tilsendt 
formanden inden udgangen af 2014.  
 
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 enkelte 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 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. 
3. Efter henvendelse til kassereren kan du få tilsendt indbetalingskort. 

 
Ad 7)  Der planlægges en temadag om jord og dræning (tovholder: Søren Munk Kristensen.), en 
endagstur til Lund (tovholder: Ole Borggaard + Gry Lyngsie) og den tradidionelle studenterdag.
  
  
Ad 8)  Foreningens Sekretær Henrik Breuning-Madsen var på valg og blev valgt med applaus.  
            Lars Vesterdal blev valgt som revisor med applaus   
 
Ad 9)  Intet 
 
Generalforsamlingen sluttede 16:00. 
 
 
 
Henrik Breuning-Madsen 
Referent 
 
 


