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Valg af dirigent og referent 
Niels Henriksen blev foreslået som dirigent af bestyrelsen og valgt med akklamation 
Martin Sønderholm blev foreslået som referent af bestyrelsen og valgt uden modkandidatur. 

 
Herefter kunne dirigenten konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i.h.t. 
vedtægterne. 

 
Bestyrelsens beretning 
 
Formanden uddybede bestyrelsens skriftlige beretning, der findes på foreningens hjemmeside, 
idet han gik ind på den meget glædelige og betydelige fremgang i studentermedlemmer 
foreningen har oplevet det seneste år. Ligeledes var det glædeligt at foreningen også er meget 
aktiv i Århus, hvor der også afholdes en række interessante arrangementer.  Der er fortsat fokus 
på geologiens samfundsrelevans (især ved årsmøderne) – og tilbagemeldinger fra medlemmer 
tyder på at dette værdsættes meget. De faglige arrangementer trækker normalt 30-50 deltagere 
(over 100 ved årsmøderne), og der er indledt et samarbejde med AAPG Copenhagen om 
samarbejde vedr. afholdelsen af arrangementer. 

 
Foreningen støtter endvidere aktiviteter i de studerendes foreningen Steno. 

 
Foreningen er medlem af Det Grønne Kontaktudvalg. 

 
Lotte Melchior Larsen gav som ny redaktør af Bulletinen en oversigt over bulletinens indhold de 
seneste 11 år – en oversigt over antal artikler, emner og forfatterkreds kan ses på hjemmesiden. 
Bulletinen bliver indekseret i ISI, Georef og EBSCO og er i 2012 godkendt som elektronisk 
tidsskrift. Indeksering af artikler vil derfor være omgående.  
Desværre lider Bulletinens Citation Indeks endnu af to meget magre år (2008 og 2009) hvad 
angår antallet af artikler, men med den meget positive udvikling i antallet af artikler i de seneste 
år skulle indekset snart rette sig op igen, forudsat at artiklerne også bliver citeret. 
I 2012 er der allerede nu publiceret 2 artikler, 5 artikler er i review og 2 artikler er varslet. 
Bulletinens fremtid afhænger af mængden af de tilsendte manuskripter. På baggrund af spørgsmål 
fra salen kunne Lotte Melchior oplyse at produktionstiden for ukomplicerede manuskripter er helt 
nede på 4-6 måneder. Review-tiden er typisk 1-2 måneder – resten er op til forfatteren.  
Alle artikler er frit tilgængelige på nettet, idet Bulletinen udgives som OpenAccess tidsskrift. 

 
Formanden gjorde kort rede for status på Geologisk Tidsskrift, der også er inde i en god 
udvikling. Årets bind indeholder 3 store artikler (samt bestyrelsens beretning), som også er frit 
tilgængelige på nettet. Tidsskriftet skifter redaktør i 2012, idet Kurt Kjær afløses af Merete 
Binderup, og formanden rettede en stor tak til Kurt Kjær for hans indsats i de forløbne år. 

 
Niels Bonde spurgte om hvad foreningen gør for klubberne – specifikt Palæontologisk Klub. 
Formanden svarede at bestyrelsen ikke gør noget aktivt for at holde klubberne i live eller på 
anden måde opfordre til aktivitet i dem. Petrologisk Klub kører fint – og det er helt op til 
eventuelle ildsjæle at holde gang i en klubaktivitet, der i øvrigt støttes af foreningen med et lille 
beløb. 
 
Herefter blev beretningen sat til afstemning og godkendt af forsamlingen uden yderligere 
kommentarer. 
 
Regnskab 2011 
Foreningens kasserer – Gunver Krarup Pedersen – fremlagde foreningens regnskab for 2011 idet 
hun henviste til det detaljerede regnskab, der er tilgængeligt på foreningens hjemmeside. 
 
De fleste poster er stort set uændrede i.f.t. 2010 regnskabet. Imidlertid er der nogle enkelte 
finansielle indtægter der er usædvanligt store, hvilket skyldes at der ikke længere føres særskilt 



regnskab for de såkaldte Livsvarige Midler, der fra og med 2011 regnskabet indgår i foreningens 
driftsregnskab for dermed at skabe bedre overblik over foreningens aktiver. 

 
Bo Christiansen – foreningens revisorsuppleant – spurgte til resultatets størrelse i.f.t. det 
budgetterede resultat, og foreningens forhenværende kasserer, Martin Sønderholm, kunne 
meddele at resultatet var en smule bedre end budgetteret. 

 
På baggrund af forespørgsel fra dirigenten kunne foreningens revisor  - Ole Graversen – meddele 
at alle bilag i regnskabet var til stede og konteret rigtigt. 

 
Herefter blev regnskabet godkendt af forsamlingen. 

 
Budget 2012 
Budgettet for 2012 er baseret 2011-regnskabet, idet indtægter forudsættes uændrede, og at der 
kun forudsættes mindre stigninger – hovedsageligt på fremstilling af publikationer - i de øvrige 
poster. Idet foreningen ikke længere har et salg af publikationer, er der ingen grund til at DGF 
længere er momsregistreret. Moms vil derfor ikke længere være en særskilt post i regnskabet. Det 
forventede resultat for 2012 er 9500 kr.  

 
Bo Christiansen spurgte om ikke den øgede studentertilgang ville føre til øgede indtægter for 
foreningen. Formanden kunne imidlertid oplyse at de øgede medlemsindtægter fra studerende 
formodentlig stort set modsvares af tab af indtægter ved at ordinære medlemmer overgår til 
kontingentfri status (efter 45 års medlemskab) og ved et mindre frafald i ordinære medlemmer i 
øvrigt. Formanden oplyste endvidere, at det endnu var for tidligt for alvor at mærke effekten af 
den øgede studentertilgang, idet disse først overgår til ordinært medlemskab efter 5 år. 

 
Herefter blev budgettet godkendt – det vil kunne ses på foreningens hjemmeside. 

 
Kontingent 2012 
På baggrund af budgettet foreslog bestyrelsen uændret kontingent i 2012. Dette blev godkendt af 
forsamlingen. 

 
Forslag fra medlemmer 
Ingen. 

 
Valg af formand 
Lars Nielsen genopstillede og blev valgt med akklamation. 

 
Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Seks bestyrelsesmedlemmer var på valg. Ud over formanden genopstillede Gunver Krarup 
Pedersen og Martin Sønderholm. Begge blev valgt. Peter Frykman  (GEUS, tidligere formand), 
Kerim Martinez (COWI) og Kurt Kjær (SNM)  genopstillede ikke, og de takkes derfor for deres 
store indsats for foreningen igennem flere år.  
Nye kandidater var Jørgen Overgaard Leth (GEUS), Joakim Stiel Korshøj (GEO) og Anette 
Petersen (GEON). Efter at dirigenten kunne konstatere, at der ikke var yderligere kandidater fra 
salen blev alle valgt. 

 
  



Valg af revisor og revisorsuppleant
Ole Graversen og Bo Christiansen genopstillede som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.
Begge blev valgt uden modkandidater.

Eventuelt
Niels Bonde onskede pA baggrund af en aktuel sag, hvor han er medforfatter pA et manuskript til
Geologisk Tidsskrift, at diskutere den redaktionelle linje for tidsskriftet, som han mente bl.a.
skulle give mulighed for at publicere videnskabelige artikler pi dansk og kritiserede i den
forbindelse redaktsren. Formanden svarede at generalforsamlingen ikke var et passende sted at
diskutere en konkret sag, men at bestyrelsen for flere 6r siden pi baggrund afen
generalforsamlingsbeslutning havde besluttet at lregge den redaktionelle linje om for Geologisk
Tidsskrift, s6ledes at fokus nu er pA (populervidenskabelig) formidling af geologiske emner.
Denne linje har redaktsren loyalt fulgt, og det er ikke for indevrerende planer om at endre denne
linje. Skal dette ske, skal der indleveres et begrundet forslag herom til bestyrelsen, som si kan
tage forslaget med til en generalforsamling. Efter nogen diskussion i salen, blev emnet afsluttet,
idet bide bestyrelsen og forsamlingen gav udtryk for, at en diskussion pi baggrund af en konkret
sag, der baserer sig pA en enkelt forfatters utilfredshed med en redaktionel linje, ikke er et emne
der egner sig til diskussion i et generalforsamlingsforum.

Herefter blev generalforsamlingen lukket og dirigenten afsluttede med pi forsamlingens vegne a1

takke bestyrelsen for det store arbejde der var ydet i lobet af hret til glede for medlemmeme.
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