
Referat af generalforsamling 22. februar 2005 i Dansk Geologisk Forening  
 
 
Kl. 16.30: Velkomst og uddeling af Danmarks Geologipris 2004 
 
Prisen blev givet til docent Asger Ken Pedersen, Geologisk Museum, seniorforsker Lotte Melchior Larsen, GEUS, og 
lektor Keld S. Dueholm, DTU, i forening. Prisen blev motiveret af Martin Ghisler, direktør for GEUS. Asger Ken 
Pedersen takkede på gruppens vegne og opridsede historien bag multi-model fotogrammetrien som metode. 
 
Kl. 16.45: Foredrag om tsunamien ved Sumatra 26.12.2004 ved Tine Larsen, GEUS, og Bjørn 
Hageskov, Geologisk Institut, KU. 
 
Tsunamien blev udløst af et jordskælv ud for vestkysten af Sumatra, hvor Den Indiske Plade subduceres under Det 
Burmesiske Mikrokontinent. Jordskælvets dybde er vanskelig at bestemme, men der er enighed om, at det var 
overfladenært. Jordskælvet varede i 8 minutter og dets størrelse er nu opgjort til 9.3 på Richterskalaen, efter omfattende 
beregninger af bølger med stor bølgelængde. Displacement er målt til 14 cm for en GPS station på det nordlige 
Sumatra.  Nye seismografer har givet registreringer af Jordens egensvingning efter jordskælvet. 
 
Jordskælvet indtraf i en tektonisk aktiv zone med en kompliceret tektonik, bestemt af subduktionszonen, ø-bue 
vulkanismen og sideværts forkastningsbevægelser. 
 
 
Kl. 17.30: Pause med forfriskninger 
 
Kl. 18.00: Uddeling af prisen for årets DGF-afhandling 
 
Afstemningen på DGF’s hjemmeside havde nomineret en række afhandlinger til denne hæder. Flertallet pegede på 
Wilson, J.R., Josephsen, K. & Holm, D.H.: Den lagdelte Fongen–Hyllingen Intrusion, Norge. Geologisk Tidsskrift 
2004, hæfte 1. 
 
Kl. 18.05:  Generalforsamling  
 
1. Valg af dirigent 
Niels Henriksen (Oscar) blev valgt og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 
 
2. Valg af referent 
Gunver K. Pedersen blev valgt. 
 
3. Bestyrelsens beretning for 2003 
DGFs formand,  Peter Johannessen, aflagde beretningen. Denne er trykt i Geologisk Tidsskrift, og den 
mundtlige beretning tog derfor ikke samtlige aspekter op.   
 
Foreningen har 669 medlemmer, heraf 396 ordinære, 101 studerende, og 104 ordinære medlemmer i restance. Der er i 
2005 afholdt 13 arrangementer med i alt 43 foredrag. Møderne har tiltrukket 200 tilhørere fra 30 forskellige 
institutioner (gnsn. 55 deltagere per møde). 
  
Formanden opfordrede DGF’s medlemmer til at indsende gode fotos, til at komme med ris og ros, og til at komme med 
forslag til foredragsholdere eller emner for foredrag.  
 
Formanden gav ordet til Martin Sønderholm, som viste en kurve over den stærke stigning i trafikken på hjemmesiden i 
2004. Dette tyder på, at der trækkes meget på de elektroniske publikationer. På længere sigt kan det blive relevant at 
overveje, om DGF skal ændre publikationsform til flere rent elektroniske publikationer, og om man skal have en lønnet 
redaktør. 



 
Efter beretningen blev der fra salen stillet spørgsmål om, hvorvidt der er en ordentlig ny-rekruttering af medlemmer? 
Bestyrelsen blev opfordret til at overveje kontingent i trin, så eksempelvis Tidsskrift eller Bulletin kunne fravælges. 
DGFs møder ligger om eftermiddagen, hvilket favoriserer medlemmer med arbejdsplads i det centrale København. Det 
kunne overvejes at supplere med andre mødetidspunkter. Bestyrelsen vil overveje disse forslag.  Formandens beretning 
blev vedtaget. 
 
4. Aflæggelse af regnskab for 2004 
Regnskabet blev præsenteret af Bo Christiansen, kasserer i DGF. Antallet af medlemmer er gået tilbage 
i 2004, især fordi mangeårige restanter er blevet taget ud af medlemskartoteket. Trykkeudgifterne er faldet, fordi 
oplaget er sat ned, således at der trykkes færre eksemplarer til lager. Distributionsudgifterne er steget dramatisk, fordi 
portotilskuddet er bortfaldet. Foreningen er kommet ud af 2004 med et overskud på 23.700 kr uden at det har været 
nødvendigt at  trække på legatmidlerne. 
 
Regnskabet blev vedtaget og findes sammen med budget 2005 på hjemmesiden. 
 
5. Budget for 2004 
Bo Christiansen præsenterede et budget, som forventer et svagt stigende medlemstal i 2005. Der budgetteres med 
kontingenter  265.000 kr, publikationsudgifter 151.000 kr, administration 69.000 kr, driftsudgifter 21.000 kr og et 
resultat på 24.000 kr. Budgettet blev vedtaget. 
 
6. Fastsættelse af kontingent 2004 
Bo Christiansen præsenterede bestyrelsens forslag til uændrede kontingenter: 480 kr for ordinære medlemmer, 240 kr 
for studerende, og bortfald af særmedlemsskaber, bortset fra  kontingentfrihed efter 50 års medlemsskab. Forslaget blev 
vedtaget. 
 
7. Behandling af indkomne forslag  
I slutningen af 2004 udskrev bestyrelsen en konkurrence om et nyt logo til DGF, med løfte om at præsentere de 
indkomne forslag på generalforsamlingen. Ved fristens udløb brød DGFs computer ned, formentlig fordi der er 
fremsendt for store grafiske filer over e-mail systemet. De indkomne forslag kunne derfor ikke præsenteres. Der var 
ikke indkommet andre forslag.  
 
8. Valg af formand 
Peter Johannessen genopstiller som formand og blev valgt med akklamation. 
 
9. Valg af bestyrelse 
Fire medlemmer ønsker at udtræde af bestyrelsen, nemlig Henrik Tirsgaard, Henrik Olsen, Svend Stouge og Frans 
Wichmann. Formanden takkede dem alle for deres indsats, specielt Svend Stouge, som har siddet i bestyrelsen i talrige 
år. 
 
Som nye medlemmer blev foreslået: Lars Hamberg, Christina Andersen, Karsten Juul og Joakim Raben Levetzau. De 
blev valgt med akklamation.  De øvrige bestyrelsesmedlemmer fortsætter med generalforsamlingens opbakning.  
 
10. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Ole Graversen blev genvalgt. 
      
11. Eventuelt  
Udnævnelsen af bedste DGF-afhandling vækker ikke stor interesse, skal den udgå? Der var forslag om, at udnævnelsen 
ikke foregår hvert år, men med 3–5 års mellemrum, hvilket vil give flere valgmuligheder. Bestyrelsen vil overveje 
dette. 
Erik Schou Jensen spurgte om fortællingerne fra gamle dage (jf. DGF’s 111 årsjubilæum i 2004) kunne udgives. Det 
undersøges nærmere. 
 
 



Kl. 19.00: Middag i Geologisk Museums Kantine 
 
 
Gunver Krarup Pedersen                    Peter Johannessen                                    Niels Henriksen 
referent                                                formand                                                   dirigent   
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