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Referat af 

 

Generalforsamling i Dansk Geologisk Forening for året 2010, 

 

afholdt i forbindelse med årsmødet den 12. marts 2011. 

 

 

1. Valg af dirigent og referent:  
Niels Henriksen (Oscar) valgt som dirigent og Lars Hamberg valgt som referent. 

 

Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, dagsorden 

accepteret og at bestyrelsens forslag til ændring af formålsparagraffen var rettidigt indsendt. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

 

Foreningens formand Lars Nielsen uddybede bestyrelsens beretning, der inden 

generalforsamlingen var tilgængelig på foreningens hjemmeside.  

 

Foreningen har fået ny chefredaktør for bulletinen, Lotte Melchior Larsen, der afløser Karsten 

Secher. Bestyrelsen siger tusinde tak til den afgående redaktør og velkommen til Lotte. 

Panelet af fagredaktører bibeholdes. Lotte Melchior Larsen er i kontakt med Thomson Reuters 

med henblik på at undersøge muligheden for hurtig indeksering af enkeltartikler i Web of 

Science. Det er endnu ikke afklaret om den enkelte artikel kan registreres, så snart den er 

accepteret, eller om man skal vente til hele bindet, som artiklen indgår i er endeligt udgivet. 

Foreningens medlemmer har taget elektronisk publicering til sig og der er stor og stigende 

trafik med kopiering af artikler fra DGF’s hjemmeside. Antallet af artikler er også steget til 8 i 

2010 (samlet i Volumen 58), fra 5 i 2009. Bestyrelsen og redaktørerne satser stadig på 

kvalitet, og for 2011 er der pt. udkommet 2 artikler og 8 manuskripter ligger hos fagredaktører 

hvilket er en meget glædelig udvikling.  

 

For Geologisk Tidsskrift er Kurt Kjær fortsat redaktør, og 2010 udgivelserne omfatter bl.a. 

artikel om geologien omkring Mols Nationalpark.  Bestyrelsen har fokus på engagement i 

nationalparkerne og Jette Sørensen fra DGF’s bestyrelse er blevet valgt ind i bestyrelsen for 

nationalpark Mols.  

 

Bestyrelsen er stadig af den opfattelse at Geologisk Tidsskrift skal rumme 

populærvidenskabelige artikler, og alle opfordres til at bidrage med spændende emner af 

almen interesse. Det kan ikke forventes, at der i fremtiden er råd til at betale for 

gæsteforfattere.  

 

Spørgsmål: Niels Henriksen roste formanden for at have sikret et øget antal medlemmer og 

især er antallet af studentermedlemmerne øget. Jim Chalmers spurgte om, hvordan foreningen 

stiller sig til at evt. have AAPG som sponsor. Bestyrelsen oplyste, at DGF netop er i færd med 

at søge om at blive affilieret til AAPG, idet foreningen har påbegyndt et samarbejde med 

AAPG’s nye Danmarks-sektion. Dette samarbejde skal sikre en koordinering og annoncering 

af foredrag m.m., samt at AAPG-begivenheder er åbne for DGF’s medlemmer.  

 

Formandens beretning blev godkendt. 
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3. Regnskab 

 

Regnskabet blev præsenteret af foreningens kasserer, Martin Sønderholm. Regnskabet har 

været offentliggjort på DGFs hjemmeside i 14 dage inden generalforsamlingen, og kassereren 

gennemgik derfor kun hovedpunkterne i regnskabet: 

 

Foreningen har større overskud (+24.268), end budgetteret (+ 13.400), bl.a. et resultat af at 

foreningen har sparet på publikationer mm. Samlet er udgifterne til publikationer inklusive 

forsendelse væsentligt reduceret, fra ca 113.000 i 2009 til omkring 60.000 i 2010. Driften af 

foreningen løber fint rundt og med en egenkapital på driften på 248.758 kr..  Derudover har 

foreningen ca. 90.000 kr stående på Livsvarige Midler som kan bruges uden begrænsninger.   

Foreningen kan endvidere benytte afkastet fra Clemens Legat (pt. ca. 54.000,- kr.) til støtte for 

publikationer og ekskursioner. Midler her fra har støttet bustransport på DGF’s 

Mønsekskursionen (~8000,- kr.)  DGF administrer ligeledes midler fra overskuddet af 

Nordisk Geologisk Vintermøde i Århus i 1998. Studerende kan søge støtte til deltagelse i 

NGV-møder er der afsat midler til at støtte studerendes deltagelse i NGV, dog var der ingen 

ansøgere i og de studerende opfordres hermed til at søge. Næste møde er i Reykjavik i januar 

2012.  

 

Ole Graversen (foreningens interne revisor) meddelte at regnskabet er underskrevet, og at alle 

bilag foreligger. Regnskabet blev godkendt. 

 

Spørgsmål: Ole Graversen kommenterede, at mange penge opbevares på anfordring – kunne 

evt. opnå en bedre forrentning hvis investeret anderledes. Kassereren svarede, at flere penge 

er sat på høj-rente konto men at foreningen vil overveje en reinvestering af midlerne i 

obligationer i lighed med hvad der er tilfældet for Livsvarige Midler. Ole Graversen fortsatte, 

og spurgte om, hvor længe Livsvarige Midlers fond ville bestå. Kassereren svarede, at 

bestyrelsen vil se på dette idet der med kun 3 livsvarige medlemmer tilbage ikke er nogen 

grund til længere at opgøre disse midler separat. 

Der var spørgsmål fra salen om omfanget af sponsorater til årsmødet. Kassereren svarede at 

sponsoraterne havde givet ca. 62.000 i 2010 og 60.000 i år i 2011. 

 

Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen 

 

4. Budget 2011 

 

Kassereren præsenterede budgettet for 2011, der er baseret på udgifterne i 2010 med et 

forventet overskud på ca. 8000,- kr ved uændret kontingent og medlemstal. Kassereren gjorde 

opmærksom på at der ikke på driften er afsat midler til dækning af forfatterhonorar til 

Geologisk Tidsskrift idet disse dækkes af Clements Legat. Det står dog klart at der ikke er råd 

til at publicere GT med lønnede forfattere ud over 2012 og at GT’s fremtid derfor bør være 

emne på næste generalforsamling.  

 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

 

Bestyrelsen havde foreslået uændrede satser, hvilket blev godkendt af generalforsamlingen. 
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6. Indkomne forslag fra medlemmerne 

 

Dirigenten oplyste, at der rettidigt var indkommet forslag til ændring af formålsparagraffen 

fra Bestyrelsen/Martin Ghisler. Forslaget blev fremlagt af formanden og uddybet af Martin 

Ghisler. Det omhandler ny formulering af stk.1 i formålsparagraffen i vedtægterne: 

Den nuværende paragraf lyder:  

Paragraf 2, Stk. 1: 

Foreningens formål er at fremme interessen for geologi og beslægtede videnskaber, at knytte 

deres dyrkere tættere sammen og særligt virke for udbredelsen af kendskabet til de geologiske 

forhold, især inden for det danske rige.  

Ændringsforslaget lyder:  

Paragraf 2, Stk. 1.: 

Foreningens formål er at fremme interessen for geologi og beslægtede videnskaber, knytte 

deres dyrkere tættere sammen og særligt virke for bevarelsen af de geologiske naturværdier 

og udbredelsen af kendskabet til de geologiske forhold, især inden for det danske rige.  

 

Forslaget begrundes med DGF’s mulighed for aktivt at kunne deltage i Det Grønne 

Kontaktudvalg under Miljøministeriet kræver en formulering, der refererer til bevarelse af 

(geologiske) naturværdier som et primært formål for foreningen.  

Martin Ghisler fremhævde at den nye formulering også befordrer et mere udfarende virke fra 

foreningens side og at geologien hermed ville kunne gøres mere synlig i de fora hvor 

bevarelse af naturværdier ville blive drøftet. Det kunne endvidere oplyses at Tove Damholt 

afløser Martin Ghisler som foreningens repræsentant i Det Grønne Kontaktudvalg  

 

Afstemning resulterede i at mere end 2/3 af de fremmødte stemte for, og forslaget blev 

dermed vedtaget. 

 

7. Valg af formand 

 

Lars Nielsen blev genvalgt som formand. 

 

8. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen 

 

Følgende bestyrelsesmedlemmerne var på valg: Helle Krabbe, Claus Ditlefsen og Rie H. 

Malm som ikke ønskede genvalg samt Jette Sørensen, Paul Martin Holm og Lars Hamberg 

som genopstillede. Bestyrelsen havde foreslag til tre nye kandidater: 

Jørgen Leth (GEUS) – ikke til stede på generalforsamlingen 

Sara Hoffritz (studerende) 

Nicolaj K Larsen (Århus Universitet) 

 

Herudover meddelte studerende Laila Pedersen, at hun også gerne ville opstille til bestyrelsen. 

Ifølge foreningens vedtægter kan bestyrelsen maksimalt bestå af 12 personer. Dirigenten 

besluttede at der først skulle stemmes om de genopstillende medlemmer fra bestyrelsen, som 

herefter blev genvalgt. Herefter overgik generalforsamlingen til afstemning  om de ny 

kandidater (hvert stemmeberettiget medlem havde 3 stemmer) og resultatet blev som følger: 

 

Jørgen Leth  6 stemmer 

Sara Hoffritz  29 stemmer 



 

DGF generalforsamlings referat 2011 

4 

Nicolaj K. Larsen 32 stemmer 

Laila Pedersen 28 stemmer 

 

De valgte bestyrelsesmedlemmer blev således Sara, Laila og Nicolai.  

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

 

Ole Graversen blev genvalgt som revisor, og Bo Christiansen blev genvalgt som 

revisorsuppleant. 

 

10. Eventuelt 

Niels Bonde henledte opmærksomheden på at Dansk Naturhistorisk Forening har mange 

arrangementer, der kan være en interessante for DGF’s medlemmer og især de studerende. 

 

Erik Nygaard redegjorde for arbejdet med besskrivelsen af GeoSites i Danmark, og hvordan 

eventuelle revisioner af disse ville kunne gennemføres. Erik efterspurgte enighed om en 

procedure for ændring af beskrivelserne og kategoriseringen af GeoSites, idet det kræver 

accept fra de geologiske og geografiske samfund. Generalforsamlingen støttede:  

at de projektansvarlige kunne foretage redaktionelle ændringer, mens ændringer i udpegninger 

og kategorisering skal forelægges det/de relevante foreninger før effektuering,  

at alle større ændringer således sker efter aftale mellem Geografisk Forening og DGF, dog 

minimum i enighed mellem et flertal af 10 geografer/10 geologer blandt deltagerne på et 

møde med (bl.a) revisionsforslaget på dagsordenen. DGF vil støtte registrering af geosites i 

Danmark og oprette et link fra DGF’s hjemmeside til GeoSites hjemmeside.  

Niels Bonde annoncerede at der snart udkommer en bog om GeoSites temaerne på Gyldendal. 

 

 

København den 29. marts 2011. 

 

 

Niels Henriksen          Lars Nielsen                 Martin Sønderholm          Lars Hamberg 

    Dirigent                    formand                      næstformand                referent 


