Referat af generalforsamling i
Dansk Forening for Jordbundsvidenskab
afholdt fredag d. 18. marts 2011 på LIFE
Der blev før generalforsamlingen holdt et foredrag af Lektor Søren Munch Kristiansen (Geologisk
Institut, Aarhus Universitet) med titlen: Jorden og sundheden
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 2011.
6. Forslag til foredrag/temadag/ekskursion.
7. Valg af bestyrelsesmedlem.
8. Eventuelt.
Generalforsamlingen startede kl. 15,15.
De enkelte punkter:
Ad 1) Merete styczen blev valgt.
Ad 2) Formandens beretning indeholdt følgende punkter:
Almen orientering
• Dansoil.dk: Foreningens hjemmeside er nu placeret i kompetente hænder (Ingeborgs) og
fungeret perfekt!
• ICSU betaler fortsat vores kontingent til IUSS.
• Eurosoil 2012 i Bari, Italien i tidsrummet 2-6 Juli 2012.
• Nordic-Baltic IHSS, UMB, Ås, Norge 19-22 juni 2010 (abstract deadline 1/4).
Aktiviteter i årets løb:
• Ved generalforsamling 21/4-2010 holdt Ingeborg Callesen foredrag: Nordiske skovjorde
under forandring drevet af fremtidige klimaændringer og bioenergi-efterspørgsel. Hvordan
vil det gå med kulstof-, kvælstof- og næringskapitalen?
• Heldagstur til Sydfyn (Fynske Alper/svanninge Bakker) organiseret af Casper Szilas og
Søren Skibsted.
• Desuden var planlagt ekskursion (9/9-2010) til Kalvebod Miljøcenter ved Julie K. Jensen.
Desværre måtte besøget aflyses pga. manglende medlemsinteresse!!

Ad 3) Formanden gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt og udsendes sammen med
referatet. Foreningen har lidt over 50 medlemmer. Kassebeholdningen er steget fra ca 4112 kr ved
overgangen til 2010 til 8956 kr ved overgangen til 2011: Husk alligevel at betale kontingent.
Ad 4) Det blev vedtaget, at Foreningens ph.d. pris fortsat skal være på 3000 kr.
Ad 5) Kontingent er for ordinære medlemmer på 200 kr fastholdes medens juniormedlemmer kun
skal betale 50 kr. 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 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 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 i maj 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. Climate projektet på Jægerpris skydeterræn.Tidspunkt fastlægges senere. Turen planlægges
af Ingeborg Callesen.
3. Besøg ved Jellinghøjene og omegn. Turen planlægges af HBM
4. Vi får i april besøg af en polak, der vil holde et foredrag på Life. Yderligere oplysninger
udsendes senere.
5. Udvalget under punkt 8 arrangerer et møde, hvor master og phd studerende holder foredrag
om deres projekter.
Ad 7) Foreningens mangeårige sekretær var på valg og blev valgt med applaus.
Ad 8) Profileringsudvalg: Julie (formand), Kristine, Gry og HBM.
Generalforsamlingen sluttede 16.05.
Henrik Breuning-Madsen

