Referat af generalforsamling i
Dansk Forening for Jordbundsvidenskab
afholdt fredag d. 20. april 2012 på LIFE
Der blev før generalforsamlingen holdt et foredrag af Ph.D. studerende Karin Cederkvist (Inst. for
Grundvidenskab og Miljø, KU) med titlen ”Håndtering af vejvand i byer”. 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. Fastsættelse af pengebeløb for Foreningens ph.d.-pris.
5. Kontingent for ordinære og junior medlemmer for 2012.
6. Forslag til foredrag/temadag/ekskursion.
7. Valg af bestyrelsesmedlem samt revisor.
8. Eventuelt.

Generalforsamlingen startede kl. 14,50.
De enkelte punkter:
Ad 1) Lars Holm blev valgt.
Ad 2) Formandens beretning indeholdt følgende punkter:
Almen orientering
• Vi har mistet Jens Peter Møberg.
• Foreningens hjemmeside fungerer.
• Profileringsudvalget har fungeret fint og lavet et godt Ph.D. seminar
• Annonceret Ph.D. kursus om jordprøveudtagning i august.
• Eurosoil 2012 i Bari, Italien i tidsrummet 2-6 Juli 2012.
Aktiviteter i årets løb:
Foredrag og seminarer:
• Ved generalforsamling 18. marts 2011 holdt Lektor Søren Munch Kristiansen (Geologisk
Institut, Aarhus Universitet) et foredrag med titlen: Jorden og sundheden
• 29 april 2011 afholdt foreningen et foredrag om Hg i polske jorde ved Szymon Rozansky fra
Polen
• 9. september 2011 afholdt foreningen et velbesøgt Ph.D. seminar med 25-30 deltagere. Der var
mange spændende indlæg.

Ekskursioner:
• Kalvebod Miljøcenter ved Julie K. Jensen, 26/5-2011.
• Climaite projektet Jægerspris ved Teis Mikkelsen og Ingeborg Callesen, Risø-DTU, 21/62011.
• Jellingehøjene og Stensbæk Plantage ved Henrik Breuning-Madsen, 30/9-2011.
Ad 3) kassereren gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt og udsendes sammen med
referatet. Foreningen har ca. 45 medlemmer. Kassebeholdningen er steget fra 8956 kr. ved
overgangen til 2011 til 13385 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 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 kassereren kan du få tilsendt indbetalingskort.
Ad 6) Der planlægges en halvdagstur i efteråret med Karin Cederkvist, der vil vise projekter vedr.
by og vand.
To dages tur til Jylland i september. Overnatte på Skallinglaboratoriet.
Profiludvalget bedes afholde et Ph.D. seminar som det i 2011.
Ad 7) Foreningens formand Ole Borggård var på valg og blev valgt med applaus.
Henrik Breuning Madsen (sekretær) og Ingeborg Callesen (kasserer) var ikke på valg.
Lars Vesterdal blev valgt som revisor med applaus
Ad 8) intet
Generalforsamlingen sluttede 15.40.

Henrik Breuning-Madsen

