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KASSEREREN HAR ORDET 

DGF's omsætning fremgik af oversigten på side 6-7 i sidste nummer af 
DGFnyt. Jeg vil her knytte nogle kommentarer til nogle af posterne i 
regnskabet: 

Foreningen 'virker for sit formål' bl.a. ved udgivelsen af Bulletin og Ars· 
skrift. Trykkeriudgifterne er almindeligvis så store, at DGF får tilskud 
fra Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd til 'dækning af under· 
skuddet ved publiceringsvirksomheden' under forudsætning af, at BO"Io 
af kontingentmassen går til publikationerne. Igennem de sidste 3 år har 
DGF imidlertid ikke fået tilskud fra SNF. Tilgangen af manuskripter 
har mærkværdigvis været så lille, at DGF selv har kunnet financiere de 
få hefter, der er trykt. 

Livsvarige medlemmers Grundfond består af engangs kontingentindbe· 
talinger for livsvarigt medlemskab af DGF. Renterne heraf skal 'betale 
kontingentet' for de livsvarige medlemmer såvel som for de medlemmer, 
der efter 50 års medlemskab har opnået kontingentfrihed. På grund af 
den stærkt stigende inflation i 60'erne og følgende stigning ikontingen· 
tet til foreningen blev systemet med livsvarigt medlemskab opgivet i 
1970, som en 'dårlig forretning' for foreningen. Der er dog stadigvæk 
medlemmer, som opnår kontingentfrihed efter 50 års medlemskab. 

NGV-rejsetilskud er baseret på overskuddet fra det 18. Nordiske Geo
logiske VintermØde. Efter aftale mellem vintermødets organisations
komite og DGF 's bestyrelse anvendes midlerne til at afholde rejseud
gifter for foredragsholdere fra andre landsdele ved møder i foreningens 
to afdelinger i henholdsvis København og Arhus. 

DFG bestyrer tre legater: 

K.J. V.Steenstrups geologiske Exkursionslegat er oprettet ved testamen· 
tarisk gave i 1914. Renterne af kapitalen skal anvendes ved videnskabe
lige geologiske ekskursioner. Det årlige renteudbytte er ca. 3.000 kr. 

Ingeniør Ad. elements Legat til Fremme af Dansk Geologisk Forenings 
Virksomhed er oprettet ved testamentarisk gave i 1935, således at der 
af den årlige rente skal anvendes to trediedele til publikationer og en 
trediedel til ekskursioner. Det årlige renteudbytte er godt og vel 8.000 
kr, d.v.s., at publikationsvirksomheden støttes med ca. 5.500 kr og eks
kursioner med ca. 2.750 kr. 
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Disse to legaters støtte til ekskursioner administreres enten som generel 
støtte til transport eller som særlig støtte til yngre medlemmer (student
er) efter særlig henvendelse herom til bestyrelsen. Den sidste årrække 
har fo ren ingen arrangeret få ekskursioner, og de ikke anvendte renter er 
derfor brugt til at øge legaternes grund kapital i overensstemmelse med 
legatbestemmelserne. 

Rejselegat til støtte for nordiske geologiske gæsteforedrag blev oprettet 
i 1983 på grundlag af overskuddet fra det 13. Nordiske Geologiske Vin
termøde, som havde været afholdt i København. Renterne af legatkapi
talen skal anvendes til støtte ved geologiske foredrag af gæsteforelæsere 
fra de øvrige nordiske lande. Renteudbyttet er ca. 2.700 kr. Der er i 
Arenes løb ikke trukket så meget på dette legat, så også her er de ikke 
anvendte renter brugt til at øge grundkapitalen. 

Perer Konradi 

AASSKI FT OG AASSKA I FT 

Gennem en længere årrække var det en tradition, at de fremmødte med
lemmer til den ordinære generalforsaml ing kunne få Arsskriftet med sig 
hjem. Sådan har det ikke været i de senere år, og det skyldes ikke, at 
redaktøren eller trykkeriet har smølet med at få årsskriftet gjort færdigt 
- det skyldes simpelthen manglen på manuskripter. 

Det sidste Årsskrift omfattede 3 år. men det var håbet. at det skulle bli
ve en engangsforeteelse. og man kan vel håbe endnu? 

Indtil videre er redaktøren blevet stillet et manuskript i udsigt! - hvil
ket næppe er nok til at producere et Årsskrift med. 

Redaktøren efterlyser derfor manuskripter. så vi også ad den vej kan 
'fremme interessen for geologi og beslægtede videnskaber ..... og særlig 
virke for udbredelsen af kendskab til de geologiske forhold inden for 
det danske rige' (uddrag af foreningens love. § 1). 

Steen Siørring 
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FORENINGS 
AKTIVITETER 

INDKALDE LSE TI L ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 

DANSK GEOLOGISK FORENING 

28. januar kI. 17.00 prc. i Auditorium 1. Geologisk Museum. øster 
Voldgade 5-7, 1350 København K. 

Ole Berthelsen: Geologiske undersøgelser i by-områder - specielt belyst 
gennem studier af forholdene i Alborg-omrAdet og i 'Det grønne Omrn
de' nord for København. 

Herefter ORDINÆR GENERALFORSAMLI NG med følgende dag,
orden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3 . Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

4 . fastsættelse af kontingent, 

5. Valg af formand. 

6. Valg af den øvrige bestyrelse. 

7. Eventuelt 

6 



DANSK GEOLOGISK FORENING 
ÅRHUS 

21. februar k!. 16.15 i Auditoriet, Geografibygningen (Bygn. 110): 
TEMAMØDE 

Lithosphærestruktur og bassinudvikling i Danmark og tilgrænsende 
områder. 

N iels Balling: Nogle resultater af I ithosphæregeofysiske undersØgelser i 
det danske og tilgrænsende område. 

Bo Holm Jacobsen: Magnetotelfuriske undersøgelser af det danske bas
si n. 

SØren Bom Nielsen: Bassinmodellering specielt med henblik på det dan
ske område. 

Rene Orla Thomsen: Bassinmodellering, data, sensivitet og implikation 
- med eksempler fra Centralgraven. 

19. marts kl. 16.151 Auditoriet, Geografibygningen (Bygn. 110): 
TEMAMØD~ 

Tungmetaller i danske aflejringer: Geologisk betingede baggrunds
værdier i danske aflejringer. 

Bernt Grosen (Hedeselskabet): Karakteristik af tungmetaller i overflade
jord, herunder bl.a.: 
- prøvetagning, analysemetoder og måleusikkerheder. 
- tungmetallers kredsløb i naturen. 
- tungmetallernes mobilitet og kemisk opførsel. 

Rud Friborg (Sønderjyllands Amtskommune): Tungmetalprojektet 
SØnderjyllands Amt, herunder bl.a.: 
- analyseresultater fra målinger af tungmetaller i uforvitrede prØver 

af Kvartær og Øvre Tertiær alder. 
- overvejelser om geologisk betingede baggrundsværdier. 

Peter Sandersen (Dansk Geo-ServEx): Jordforurening med tungmetaller, 
herunder bl.a.: 
- eksempler fra undersøgelser. 
- diskussion af grænseværdier og oprydningskriterier. 

MØdet forventes at vare til klo ca. 19. Under en pause vil det være mu
ligt at kØbe lidt hurtigt og let, fast føde. 

7" 
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DANSK GEOLOGISK FORENING 
ARHUS 

Der planlægges et temamøde vedrørende marginaljorde m.v. til afholdel
se i april 1991, samt en ekskursion til Albæk HQved-området på nord
siden af Vejle Fjord, samt området omkring Snaptun, til afholdelse en 
lørdag i begyndelsen af maj 1991 . 

Nærmere oplysninger følger i næste nummer af DGFnyt. 
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SEDlMENTOLOGISK KLUB 

13. februar klo 15.00 i mødelokale 2. 2. sal. GGU. øster Voldgade 10: 

Jon R. Ineson (OGU): Carbonate Sequence Stratigraphy: An Example 
from the Cam brian of North Greenland. 

Cambrian strata in North Greenland represent a transee! from ca r
banate platform interior through platform margin and carbonate 
slope to deep shelf. The platform margin-to-deep shelf deposits 
show a wel'-developed reciprocal sedimentation pattern, defining 4 
depositional sequences. These record 3rd-order sea-Ievel cydes that 
are attributed to a cornbination of eustacy and regional tectonics. 

5. april: Dansk Sedimentologisk Forskningsgruppes Arsmøde. 
Se separat annoncering. 

3. april kj. 15.00 i Auditorium 'a', Trappe A. 2. sal. Geologisk Central· 
institut, øster Voldgade 10: 

Richard Bromley (Gel) : Ichnofabrics - et hjælpemiddel til tolkning af 
aflejringsmi Ijøer. 

En konstrueret transgressiv og regressiv sekvens gennemgås på ker
nemateriale set fra et ichnologisk synspunkt. 

15. maj kl. 15.00 i mødelokale 2, 2. sal, GG U. øster Voldgade 10: 

Martin Sønderholm & Henrik Tirsgaard (GGU): Den sedimentære ud· 
vikling af den sen·Prækambriske Eleonore Bay Supergruppe i øst· 
grønland: Fra kiastisk shelf til karbonat platform. 

Eleonore Bay Supergruppen er en ca. 14 km tyk lagfølge af meta· 
sedimenter og sedimenter. der blev aflejret på en udstrakt shelf 
langs lapetus Oceanets vestside i sen·Proterozoisk tid. Den udgør en 
fundamental enhed i de østgrønlandske Kaledonider. hvor den dan
ner hovedparten af den prækaledone lagpakke. Imidlertid har disse 
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spektakulære og vel blottede sedimenter indtil nu ikke været gen
stand for moderne sedimentologiske undersøgelser. Som en del af 
et større østgrønlandsprojekt ved GGU er dele af denne mægtige 
sed imentpakke nu blevet studeret med det formål, at tilvejebringe 
et mere detaljeret kendskab til den sedimentære udvikling for denne 
del af lapetus Oceanet. Foredraget, der omhandler den Øvre del af . 
lagpakken, belyser skiftet fra kiastisk til karbonat sedimentation i 
dette bassin - et skift, der synes at være generelt for bassiner over 
hele verden i tiden op mod den sen-Prækambriske Varanger glacia
tion. 

Sedimentologisk Klub's kontaktpersoner: 

Peter Johannesen, Danmarks Geologiske Undersøgelse, Thoravej B, 
2400 København NV. Tlf.: 31 106600 

Henrik Olsen, Institut fo, Teknisk Geologi, Danmarks Tekniske 
Højskole, bygn. 204, 2BOO Lyngby. Tlf. :45 936266, lok. 2173. 

PALÆONTOLOGISK KLUB 

De annoncerede mØder i Palæontologisk Klub finder sted i biblioteket 
ved Institut for Historisk Geologi og Palæontologi, Trappe A, stuen, 
øster Voldgade 10, 1350 København K. 

Tid : Alle møder begynder kl. 15.00. 

',2. februar. Claus Heinberg (R oskilde Universitetscenter): Kaos og ud
døen. 

26. februar. Walter Kegel Christensen (Geologisk Museum) : Bornholms 
Øvre Kridt. 

19. marts. Svend Stouge (Danmarks Geologiske Undersøgelse): Ind
tryk fra Palæozoikum i Argentina og Bolivia. 

2. april. Om palæontologiske falsknerier, specielt 'Gupta-affæren' fra 
Himalaya i Indien. 

Palæontologisk Klub's formand : Niels Bonde, Institut for Historisk 
Geologi og Palæontologi, øster Voldgade 10, 1350 København K. 
Tlf. : 33 11 2232, Telefax: 33 11 4637. 
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MALMGEOLOGISK KLUB 

Program for for!ret 1991 

Alle møder afholdes i auditorium 'a', Geologisk Centralinstitut, øster 
Voldgade 10, 1350 København K. 

20. februar kl. 15.15 prc. 

MINERAL OEVELOPMENT INTERNATIONAL A/S (MOl ) er et nyt 
geologisk konsulentfirma. Hvad er MOl? og hvad står det for?, og hvil
ke arbejdsopgaver p~tager firmaet sig? Geologerne Jens Frederiksen og 
Per Kalvig giver ved dette møde en orientering om MOL 

13. marts klo 15.15 prc. 

Grønlands Geologiske Undersøgelse er i øjeblikket ved at præsentere 
nye produkter i form af geokemiske og malmgeologiske tema kort. Kort· 
ene er lavet pA grundlag af en nyoprettet database over mineraliser inger 
og geokemiske data. De nye produkter præsenteres af 5tat5geol09 Hans 
Kr. Schønwandt m. tI. 

10. april klo 15.1Sprc. 

Guld i Telemarken, Norge. Guldeftersøgningen har foreg~et i Telemark
en i flere hundrede ar, men kun en mine har været i drift - 81eka Guld· 
mine. Emnet bliver præsenteret af kandidatstipendiat Sven Monrad Jen· 
sen. 

MINERALOGISK KLUB 

8. februar Hans Pauly li samarbejde med R. Norbach Nielsen): Sam· 
mensætning, formel og mulige modifikationer af jarlit fra Ivigtut, 
Sydgrønland. 

Sted: Auditorium •••• øster Voldgade 10. KI. 14.00. 

15. marts Harry Micheelsen : Mineraler fra den Dansk·Canadisk· 
Australske Ekskursion til Mt. Saint-Hilaire, Kippawa og andre fore· 
komster i Canada, september 1989. 

Sted: Auditorium 'a', øster Voldgade 10. KI. 14.00. 
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DANSK SEDIMENTOLOGISK FORSKNINGSGRUPPE - ARSMØDE 

Geografisk Institut 
Fredag 5. april 1991 kl. 9.15 -17.00 med efterfølgende spisning. 

Tilmeldingsfrist: 15. marts 1991. 

Kære Venner, 

Hermed inviterer vi til ~rsmøde i Dansk Sedimentologisk Forsknings
gruppe fredag 5. april 1991 . Alle sedimentologi-interesserede er vel kom
ne til at bidrage med korte foredrag, plancheudstillinger eller som til
hørere/ tilskuere. Alle sedimentologiske emner, akademiske som prak
tiske har interesse. 

Denne gang holdes mØdet p~ Geografisk Institut, Københavns Universi
tet. 

Vi erindrer om, at DSFG stadig er det uformelle forum, hvor alle lan
dets sedimentologer kan mødes for at fremlægge og diskutere de emner, 
der optager dem for tiden. Vi opfordrer derfor især specialestuderende 
og stipendiater til at møde op. Benyt lejligheden til at f~ jeres ideer 
testet og til at få træning i at fremlægge det væsentlige i jeres arbejde i 
kort og koncis form. 

Sted: Geografisk Institut, øster Voldgade 10, 1350 København K. 

Tid: Fredag 5. april 1991 kl. 9.15 - 17.00 med efterfølgende drinks og 
middag som vanligt (se tilmeldingsseddel). 

Foredrag og udstillinger: Anmeldes snarest muligt og senest 15. marts. 
Der skal ikke skrives abstracts eller lignende, så hvorfor ikke tilmel
de straks ? Husk at taletiden p~ 15 min. skal overholdes. 

Lysbilleder etc: 50 x 50 mm dias (ydre rammemål). Dobbeltprojektion 
er mulig . Overheadprojektor forefindes. Husk at lysbilleder og over
heads skal kunne ses/ læses fra baggrunden af auditoriet. 

Udfyld tilmeldingsskemaet og send det snarest muligt til: 

Jesper Bartholdy, Geografisk Institut, øster Voldgade lO, 1350 KØben
havn K. 
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DANSK SEDIMENTOLOGISK FORSKNINGSGRUPPE 
ARSMØDE pA GEOGRAFISK INSTITUT, 5. APRI L 1991 

Navn : ••••...•.•...•• _ .• __ .•. _ •• _______________ • ____ . ______ .. __ ... ___ ... __ .... ______ ... ___________ •...... 

Adresse : _____ .........................................................•............................ _____ _ 

ønsker/ønsker ikke at holde et foredrag af 15 min. varighed med titlen: 

Jeg ønsker at vise 60 x 50 i et/to Iysbilledapparater/overheadprojektorl 

andet (anfør hvilket) : ............................................................................ . 

Jeg ønsker/ønsker ikke at vise en udstill ing. Dens titel er: 

Den fylder ..••...••. m2 bordplads oQ .••...•.•. m x .•.••.•••. m vægplads. 

Et monokulært eller binokulært mikroskop ? ....................................... . 

Andre ønsker: ................................................................ ~ ...................... . 

Jeg ønsker/ønsker ikke at deltage i den efterfØlgende middag. (Ligesom 
sidste ~r vil vi forsøge at spise middag ude i byen. Vi vil forsøge at finde 
et sted med rimelige priser. Tilmelding er derfor stadig vigtig af hensyn 
til bordbestilling). 

Det ikke ønskede overstreges. og denne side (eller kopi heraf) returneres 
til Jesper Bartholdy, Geografisk Institut, øster Voldgade 10,1350 Kø· 
benhavn K. Sidste frist for tilmelding: 15. marts 1991. 

Husk at medbr inge frokostmadpakkenl 
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ATV 1991 
AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER 

ATV· komiteen vedrørende grundvandsforurening 

Sekretariat: Bente Bruun. Træffe tid: 12- 17. I nstituttet fo r Geologi og 
Geoteknik, DTH, Bygning 204, 2800 Lyngby. Te lefon: 42 93 62 66, 
lokal 2177. Telefax: 42 88 59 35. 

Mødeprogram 91 

5.-6. marts 1991. Vingstedcentret. Bredsten v/Vejle: 

VIntermøde 1991 
Vintermødet vil i år bl.a. fokusere på amternes nye rolle i forbindelse 
med affaldsdepoter. 
Herudover kan nævnes lølgende: 
- østeuropa og miljøet 
- paneldebat om strategi og holdning til Jordbehandling 
- afværgeprojekter og fremtiden 
- oprydning på 12000 depoter med olle- og benzmforurening 
2 workshops om kvalitetskrav til rensel jord oglu llkvalltet på forurenede 
grunde. 

4, april 1991 . Hotel Marselis, Strandvejen 25, Aarhus C: 

NItratreduktion i grundvandszonen 
I larbindelse med Vandmiljø handlingsplanen er der gennemført en 
omlattende forskningsindsats omkring transpar! og omsætning af 
kvælstof, fosfor og organisk stof i jord- og vandmiljøet. En væsentlig del 
å l forskningen omhandler kvælstofomsætning i grundvandet. 
På mødet præsenteres væsen tlige resultater fra denne del af forsknin
gen. Endvidere søges perspektiver og konsekvenser af disse forSk
ningsresultater belyst. Endelig lægges op til en generel debat om 
nilraUorureningen. 
Mødet er et heldagsmøde. 
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28. maj 1991. Ingeniørhuset, Vester Farimagsgade 29, København V : 

Miljøtilsyn ved afværgeprolekter 
Ved mødet fokuseres på miljøteknikerens funktioner i forbindelse med 
gennemførelsen af et afværgeprojekl. Der formuleres krav til et godt al+ 
værgeprojekt Ira detailprojektering til den afsluuende rapportering. 
Ved gennemgangen behandles bl.a. tilsynets funktion, kontrol metoder, 
krav til dokumentation, sikkerhed, byggemøder mv. 
Mødet er et heldagsmøde. 

12. juni 1991 . Hotel Marselis, Strandvejen 25, Aarhus C: 

Grundvandsressourcen 
På mødet vil problemerne med kravoverholdelse i drikkevand blive be+ 
lyst. såvel ud Ira forandringer i råvandskvalileten, som ud fra behand+ 
lingsteknologiske synsvinkler. 
Muligheder for besparelser i vandforbruget foreligger, dels ved en 
bedre vandhusholdning, dels ved en forbedret drift af vandværker og 
dIstributionsnet. Genbrug afvand til procesformål og evt.til sekundære 
formål i husholdningen kan blive aktuel r fremtiden. VII der blive behov 
loret tOSlrengetsystem? Erlaringerira forsøg med anvendelse al regn+ 
vand iii toiletskylning præsenteres. 
Mødet er el heldagsmøde. 

24.-30. august (begge dage inel.): 

Grundvands-ekskursion til østeuropa -
Ungarn, Tjekkoslovakiet og Polen 
Grundvandsindvinding, vandbehandling og lorurenlngsproblemer 
med relation III vand iorsyning studeres ved oversig lsforedrag og 
besøg I Budapest, Bratislava og Warzawa/Krakow. 
Værter VII være lokale delegationer bestående al vandlorsynings
teknIkere, administratorer, universitetsfolk og rådgivere. 
Ekskursionen arrangeres i samarbejde med Dansk Vandteknisk For~ 
ening. 

25. september 1991. SAS Scandinavia, Amager Boulevard 70, Køben
havn S: 

Jordanalyse 
Analyse af jordprøver for såvel metaller som miljøfremmede organiske 
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storler med hensyn til bl.a. prøvetagning, prøvelorberedelse og analyse
metodik. Anvendelse alleltmåleudstyr, herunder krav til analysekvalI
tet, vil blivediskuteret. På mødet vil der blivegivet en status lorvlden om 
baggrundsværdi for metaller i lord. Behov for standardisering af Jord ' 
analyser vil blive diskuteret. 
Mødet er et heldagsmøde. 

24. oktober 1991. Mødelokale l , Bygn.101, DTH - Lyngby : 

Forskningsprojekter vedrørende grundvandsforurening 
Igangværende forskningsprojekterved Danmarks Tekniske Hølskole, 
universi teterne,firmaer osv. vedrørende grundvandsforurening vil blive 
fremlagt og diskuteret. 
Mødet er et heldagsmøde arrangeret j samarbejde med Grundvands
centret, DTH. 

21. november 1991. SchæffergArden, Jægersborg Alle 166. Gentofte: 

EF-forskningsprojekter og politik 
Status over igangværende og kommende EF-program/pakker og 
lorskningsinitiativer, som omfatter grundvandsproblemer. Der bliver 
bl.a. fokuseret på betydningen al globale klimaændringer i de biogeo
kemiske cykler. Samtidig orienteres om kommende direktiver på områ
det 
Mødet er et heldagsmøde. 

Ret til ændringer forbeholdes. 

Publikationer udgivet af komiteen 1990. 

_Aent drikkevand III dig -
men hvad med dine born?" 
Vintermøde på Vingstedcentret 
6.·7. marts 1990. 
Pris: kr. 275. 

_ln·Silu og on,slle rensning 
al forurenet lord og grundvand« 
HOlel Eremitage 
4. april 1990. 
Pris: kr. ISO. UDSOLGT 

-oG rundvandsudnytlelse 
I landbrugsområder« 
landbrugets Rådgivningscenler 
17. mai 1990. 
Pris: kr. 100. 

.Klimavariationer 
og grundvandsressourcerlO' 
OTH.14. luni 1990. 
Pris: kr. t 00. 
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-Toksikologisk vurdering 
al miljøfremmede sloffefl( 
SAS, Scandinavia Holel 
20. september 1990. 
Pris: kr. 150. UDSOLGT 

I,Chlorerede opløsningsmidler, 
loruremng og alværgeloranslaltnmger« 
SAS, Scandinavia Hotel 
4. oktober 1990. 
Pris: kr. 175. UDSOLGT 

»Forsknrngsprojekter vedr. 
grundvandsforurening(( 
DTH. 24. oktober 1990. 
Pris: kr. 175. 

»Qlie- og benzinforurening -
lacls og synspunkter, 
Hotel Marselis 
13. november 1990. 
Pris: kr. 100. 

»Strategier for grundvandsbeskyttelseu 
Schælfergården 
22. november 1990. 
Pris: kr. 100. 

Publikationsliste over udkomne 
rapporter i perioden 1983-1989 
kan rekvireres i komiteens sekre
tariat. 

LÆSERBREVE 

Gode råd om nyfødte 

Hermed velkommen til det lille nyfødte medlemsblad for Dansk 
Geologisk Forening. Det kan være en barsk omgang for sådan 
en lille grøn spire, at skulle klare sig i den store papirjungle 
omkring medlemmerne. Derfor kan det være på sin plads med 
nogle gode råd om pasning og pleje af det nyfødte med
lemsblad. 

Først lidt om grobunden. Den er sådan set i orden, da der er 
over 800 veluddannede, geologisk interesserede medlemmer, der 
hvert år vander og gøder jorden med deres kontigenter til 
foreningen. 
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Regelmæssighed er et vigtigt element i enhver spædbarns
pleje. Det er f.eks. uhyre vigtigt at både bladet og omgivel
serne ved, hvornår de skal være vågne, og hvornår der er 
madforsyning. Derfor er det helt nødvendig med faste datoer 
for deadline og udgivelse. Heldigvis kan der ved aftaler med 
trykkeri og postvæsen opnås faste rammer herfor, sAledes ai 
problemet bliver til at overskue. 

Angående den nyfødtes ernæring, er det også vigtig at den er 
præget af regelmæssighed og systematik. Indholdet skal f.eks. 
helsi være organiseret ens fra gang til gang med en samlet 
indholdsfortegnelse og faste rubrikker fra de forskellige klubber 
og kontaktorganer. Der må dog gerne være vitaminer i form af 
skiftende indslag og læserbreve. 

Udover en rigtig ernæring er det ol,'Så nødvendig at stimulere 
den nyfødte, for at den skal trives og udvikle sig. Den skal 
have opmærksomhed og snakkes med - ikke bare af bestyrel
sesforældrene, men også af medlemmerne fra den verden, der 
findes udenfor hjemmets fire vægge. 

I denne forbindelse er det vigtigt at tænke på aflastning af 
forældrene, fordi det kan være meget krævende at ofre den 
nødvendige omhu på den lille ny. Specielt hvis der også er 
andre børn i hjemmet. I tilfældet med lille DGFoyt, er der 
således de to ret ressourcekrævende storebrødre Bulletin og 
Årsskrift, og så fætter V ARV, der også skal passes. Derfor kan 
det være en god ide, at finde en dagplejeplads til lille DGFnyt, 
og heldigvis er der da her et rimeligt. udbud af professionelle 
og velkvalifiserede personer at trække på. 

Til slut ønskes alt godt for det nyfødte medlemsblad. Gid det 
må vokse sig stor og stærk, så det ved foreningens 100 års 
fødselsdag i 1993 er et sundt og levedygtigt organ for medlem
merne. 

Inga Sørensen 
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LÆSERBREV 

Det har været med glæde, jeg har modtaget det første nummer af 
DGFnyt. Jeg håber meget, at intentionerne fra formanden i dette første 
nummer, hvor han minder om foreningens formål, kan holde. 

Jeg har tænkt over mulighederne i dette l ille nye blad, og jeg foreslår, at 
bladet får en række faste rubrikker. Jeg forudser, at arbejdet med at få 
mØdemeddelelser og artikler rettidigt ind kan være for stor en byrde for 
een mand og finder det rigtigst, at oprette en egentlig redaktion. 

Foruden Steen Sjørring, der er redaktør nu, kunne jeg forestille mig, at 
man i forbindelse med generalforsamling, samt gennem annoncering i 
DGFnyt finder et begrænset antal rubrik·redaktører. De faste rubrikker, 
jeg har haft i tan kerne, er f. eks.: 

SPECIALER påbegyndt/afsluttet, sted ..... , 

NYT OM litteratur, møder i andre geologiske sammenhænge, udenland· 
ske konferencer, forskningsresultater o.s.v. 

PRÆSENTATION af geologiske miljøer, ·artikler evt. skrevet af en fast 
'geologisk journalist' til at øge forståelsen mellem arbejds, og uddan· 
nelsessteder. 

LÆSERNES MENING - læserbreve og evt. referater eller oplevelser fra 
f. eks. internationale møder m.v. Måske ved at bede folk tænke på det, 
når de rejser ud .... 

MØDER SIDEN SIDST: en række korte abstracts/summaries fra fore
drag, der er holdt, og som evt. kan 'rekvireres'. Normalt kan en del af 
klubforedragene ikke trække folk fra Arhus til København og om
vendt. Ved at lave referater kan nogle foredrag måske inspirere til at 
invitere foredragsholderen til at holde endnu et foredrag. Det kunne 
være i et amt, på Aarhus Universitet, eller KØbenhavns ... .... . 
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Love for Dansk Geologisk Forening 

iL 
Forellillgens formål er al fremme interesSC"n for 
geologi og beslægtede videnskaber. al knytte 
dere$dyrkere nill:rmeresammenogsærlig virke for 
udbredelsen af kendskab . il de geologiske forhold 
inden for det danske rige. 

§2. 

Foreningen virker for sit formål ved afholdelse af 
moder med foredrag. referater og diskussioner 
om geologiske og beslægtede emIler. ved udgi· 
velse af trykte publikationer. afholdelse af geolo· 
giske ekskursioner og ved andre til rådighed 
stående midler. 
§3. 

Foreningens ordinære møder afholdes som regel 
en gang om måneden i tidsrummet fra I. okTober 
til 30. april. 

" Foreningens beSTyrelse består af 1 medlemmer. 
der vælges på den årligegeneralforsamling. Skrift
lig hemmelig afstemning afholdes. såflemt 2 mø· 
dedeltagere fremsætter ønske he rom. Urafstem· 
ning al11oldes, såfremt mindst 10 medlemmer 
inden I. november fremsætter skriftligt ønske 
herom. Bestyrelsens formand vælges ved særskilt 
afstemning. medens de øvrige bestyrelsesmed
lemmer selv fordele r forretningeme mellem sig 
som nzstformand. sekretær, kasserer, bibliotekar 
og beSTyrelsens repræsentant i Århus. Kun stem, 
mer afgivet på forud for afstemningen opstillede 
kandidater er gyldige. I tilfælde af stemmelighed 
finder bundet omvalg Sled på generalforsamlin, 
gen. Genvalg kan finde sted, dog må formands
pladsen højst to år i træk beklædes af den samme. 
Funktionst iden begynder umiddelbart erter gene
ralforsamlingen. 
§5. 

Indt ræder vakance i bestyrelsen. sker supplerings
valg på det førstkommende møde, hVOrTil lovlig 
indvarsl ing kan ske (dr. paragraf 20). 

!6. 
Bestyrelsesbeslutninger kræver simpel stemme· 
nerhed. Afbestyrelsesmødeme udarbejdes et be
slu tningsreferat, der godkendes ved det efterføl 
gende bestyrelsesmøde. 

§ 7. 

Foreningens møder ledes af formanden. næstfor
manden eller i deres forfald el andel bestyrelses_ 
medlem. Ønsker ordf\lrerCn selv at tage ordet. 
som foredragsholder eller i en diskussion. viger 
hiln Sil sæde som ordstyrer. 

§ 8. 
Bestyrelsen underrclIer skrlflligt medlemmerne . 
om mlldcrs al110ldelse samt om de foredrag. der er 
anmeldle til mødet, og de emner. der skal for
handles. Ordstyreren kan dog uden for dagsorde_ 
nen give medlemmer ordel for mindre meddelel, 
~,. 

" Mellem Dansk Geolgisk Forening og de geologi-
ske klubber beSlår eT samarbejde, idet disse fag
lige klubbers præsidier sammen med Dansk Geo
logisk Forenings beslyrelse udgor el geologisk 
samarbejdsudvalg. Medlemmer af Lund~ Geolo
giska Faltkluhb har adgang lil foreningens møder 
og ekskursioner. BeSlyrelsen sender meddelelse 
om disses al110ldelse lil Filllkluhhens sekreTær. 

§ IO. 
Besøgende kan med bestyrelsens samtykke ind
føres af et medlem til el enkel! møde. 

§ I I. 
Oplagelse i foreningen sker ved beslyrelsen efter 
forslag rra to medlemmer. Inslitu tioncr. bibliote
ker m.v. kan ikke være medlemmer. men kan 
abonnere pli foreningens puhlikationer lil med
lemspris. 

§ 12. 
Æresmedlemmer optages på forslag af bestyrelsen 
ved urafstemning. når l" af de afgivne stemmer er 
derfor. 

§ 13. 
Det årlige kontingent fastsætI es af generalforsam
lingen_ Kontingentel skal være indbetale senest I. 
april. Udmeldelser skal være indsendt inden 
samme dato. 50års medlemskab giver kontingenl
frihed, 
§ 14. 

Foreningen udgiver ~Meddelelscr fra Dansk Geo
logisk Forening_ ("Bullet in of The Geological So-
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cicty of Denmark") med originale bidrag af inter
national Inte resse skrcvet på et af ver
dcns!'>prugel1c og .. Arsskrift for Dansk Geologisk 
Forening .. skrevet på dansk indeholdende en 
oversigt over fo re ninge ns virksomhed . I Årssk rif· 
tet optages også mindre afhandlinge r af lokal in
teresse. ligesom der med passe nde mellemrum 
glvcs cn fonegneise ove r fo remnge ns medlem
me r. Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse 
lIf arhilndhnger i reglen I samråd mcd kompetente 
ekspc ner. 

! 15. 
Foreningens tidsskrifte r udvcksles i bytteforbin
uelser i så stor udstrækning som muligt. Den der
ved og på anden mådc e rhvervede litte ratur over
drages først og fremmest til danske offent lige 
institut ioner. 
§ 16 
Ge nera lfo rsa mlingen er foremngens0verste myn 
dighed 

& 17. 
Den o rdinære ge ne ralforsamling arholdcs normalt 

I Jan uar . 
Ge neralfo rsa mlinge n ledes af en dirigent, valgt 

udcn for bestyrelse n blandt foreni nge ns medlem
mer. 

På generalforsamlingen aflægges be retning om 
foreningens aktivite t i del forløbne år . 

Det reviderede regnskab fremlægges lil god
kendelse. Der aflægges særskilt regnskab for de 
fore ningen tilhørende fonds. Regnskabsåret føl 
gcr kalenderåret. 

Generalforsamlingen fastsætte r kontingentet 
fur del kommende år (iL paragraf 13). 

Efter valgc t af bestyrclse fo r det kommcnde år 
(Jf pitragraf 4) vælges to revisorer fo r samme tids
rum 

Gcnera lforsamlingsbeslutninge r vedtages ved 
si mpel stemmeflerhed ; dog fordres til vedtagelse 
.. f lovæ ndringer l/l af de afgivne stemmer og at 
mindst 10% af foreningens medlemmer er til 
stede . Er delte sidste ikke tilfælde t. og forslaget 
dog vedtages med ! /1 af de a fgivne stemmer . skal 
beslutningen godkendes ved en urafstemning. 
hvor !/1 af dl' afgivne stemmer skal være for forsla · 
gel. 
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JO tilstedeværende medlemmer kan forlange 
skriftlig afstemni ng ved alle generalforsamlings· 
beslutninger. 

Medlemmer. der målte ønske specie lle e mner 
optaget på den o rdinære generalforsamlings dags
orden. skal indsende motiverede forslag til besty
re lStn inden I . december . 

118. 
Ekstraordinære generalforsamlinger kan kun at
holdes i tidsrumme t l . oktober til 30. april. De 
indvarsles enten direkte af bestyre lsen eUer gen
nem denne efter sk riftlig motiveret forlangende af 
mindst IO medlemmer. senest 3 uger efte r delles 
indlevering. 

§ 19. 
Indva rslinge r til generalforsamlinger. såvel ordi
nære som ekstrao rdinære skal være udsendte 
mllldst 6 dage før atholdelsen og indeho lde fuld · 
stændlg a ngive lse af dagsordenen. 

120. 
Dansk Geologisk Forening oprelholder og admi· 
nistrerer den i 1969 indstiftede Steno medalje , fo r 
hvilke n der gælder en særlig fundats . 

§ 21. 
Dansk Geologisk Forening bestyrer følgende le

galer : .. K. J . V. Steenstrups Geologiske Ekskur· 
sionslegat .. ... Ingeniør Ad . Clements Legat til 
Fremme af Dansk Geologisk Forenings Virksom
hed« og .. Rejselegat til støtte for nordiske geologi
ske gæste foredrag«. 

§ 22. 
Foreninge n kan kun opløses ved urafstem ning og 
så fremt j/~ af de afgivne stemmer e rderfor. Admi
nistrationen afforeningens midler overgår da mid
lertidigttil den naturvidenskabelige forening. som 
den sidste bestyrelse i Dansk Geologisk Forening 
efter bemyndigelse af generalforsamlingen målte 
udpege , indtil en ny geologisk forening med lig
nende formål som den nuværende - eventuelt en 
geologisk sek tion af en anden naturvidenskabelig 
forening - eroprettel og kan overlage administra
tione n af midlerne . 

5. april /983 
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