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Referat af generalforsamlingen 
mandag d. 22. januar 1996 

Efter formanden Lars Clemmensens velkomst var dagsorde
nen følgende: 

1. Valg af dirigent. Formanden foreslog Peter Konradi, der 
var bestyrelsens kandidat, han blev enstemmigt valgt. 
Peter Konradi konstaterede at generalforsamlingen var lov
ligt indkaldt i Geologisk Tidsskrift og gik derefter over til 
pkt 2. på dagsordenen. 

2. Formandens beretning. Lars Clemmensen fik ordet og 
fremlagde sin beretning. 
DGF arrangerede i foråret 1995 et møde på Geologisk Mu
seum om "Dinosaur Provinsiel Park" i Canada ved Phillip 
Currie. Her kom 60 tilhørere. Efterårets temamøde "Basalt, 
Olie og Sedimenter", blev afholdt på GEUS, Thoravej 8. Før 
mødet var der reception i anledning af udgivelsen af Geolo-
giskTidsskrift. Efter mødet blev Danmarks Geologipris 1995 
uddelt til Nanna Noe-Nygård. Ca. 100 tilhørere var mødt op. 
Bestyrelsen vil fortsætte med denne type arrangementer i 
1996. DGF deltog aktivt i Palæontologisk klubs 75 års jubi
læum. Geologisk Tidsskrift er DGF's nye dansk-sprogede 
tidsskrift, som forhåbentligt vil blive vel modtaget af med
lemmerne. Udgivelsen af Geologisk Tidsskrift betyder at sam
arbejdet med Geologisk Nyt er blevet indstillet. Geologisk 
Tidsskrift vil indeholde en større oversigtsartikel samt en el
ler flere korte originalafhandlinger, specialereferater m.m. 
og foreningsmeddelelser. 
I år har DGF haft problemer med udgivelse af Bulletinen og 
Tidsskriftet, idet AiO Tryk gik konkurs. Dette forsinkede ud
givelsen af vol. 42,1 og Tidsskriftet. Der er nu fundet en løs
ning, og fremtidige udgivelser skulle komme til tiden. 
DGF har i 1995 haft kontakt med flere foreninger og societies 
i Europa. Tidsskriftet Terra Nova planlægger at oprette et 
fælles europæisk tidsskriftsabonnement. På grund af mang
lende tilslutning fra medlemmerne, svarede bestyrelsen ind
til videre "nej tak" til Terra Novas tilbud. 
DGF sendte en observatør til European Federation of Geolo-
gogists i Paris, ligesom DGF på Nordisk Geologisk Vinter-
møde i Turku / Åbo i Finland havde en repræsentant med til 
Nordisk GeologiskAssociations Møde. Næste Nordiske Geo
logiske Vintermøde vil foregå i Århus i 1998. 
Lars Clemmense takkede af idet hans periode som formand 
for DGF løb ud. 

3. Fremlæggelse af regnskab 1995. Torsten Hoelstad frem
lagde et regnskab der viste at økonomien i DGF nu er sund, 
selvom vi skal bestræbe os på at få flere medlemmer. Detal
jer om økonomien erhverves ved henvendelse til kassereren. 
Revisorerne havde ingen kommentarer til regnskabet. 

4. Fremlæggelse af budget 1996. Budgettet var i overens
stemmelse med det netop fremlagte regnskab. Publikations
virksomheden vil ophøre med at få støtte fra SNF. Budgettet 
blev godkendt uden kommentarer. 

5. Fastsættelse af kontingent 1996. Kontingentet for 1996 
bliver fastholdt på kr. 400 for ordinære medlemmer, og kr. 
200 forstuderende. DGF har 615 betalende medlemmer. En 
deltager fra salen ønskede at vide hvor mange livsvarige 
medlemmer der er i foreningen. Det blev oplyst at antallet er 
15. Livsvarigt medlemsskab er afskaffet. Kontingentets stør
relse for 1996 blev enstemmigt godkendt. 

6. Evt. indkomne forslag. Der var ikke indgået nogle for
slag. 

7. Valg af formand. Svend Stouge blev valgt til ny formand. 

8. Valg af øvrige bestyrelse. Den øvrige bestyrelse gen
opstillede. Lars Clemmensen blev valgt ind i bestyrelsen som 
ordinært medlem. 

9. Valg af revisorer 
Knud Binzer og Peter Konradi blev genvalgt som revisorer. 

10. Eventuelt. Niels Bonde referede om Palæontologs Klubs 
75års jubilæumsmøde, der blev holdt 16 foredrag og mødet 
havde ca. 100 tilhørere. Richard Bromley blev udnævnt til 
Kommandør af det Gyldne Pygidium for sin aktive ind
sats i klubben. 
Marianne Vasard Nielsen berettede om mødet med European 
Federation of Geologists. DGF vil følge op på dette første 
møde i løbet af 1996. Endvidere blev der efterlyst materiale 
om afholdte Nordiske Geologiske Vintermøder. Så her vil 
referanten opfordre medlemmer, der rydder op til ikke at 
smide NGV-materiale ud, før de har konfereret med Mari
anne. 
Peter Konradi nævnte at lovene var ude af trit med udviklin
gen, han henstillede til bestyrelsen om at revidere lovene. 
Bestyrelsen vil følge op på dette punkt. 
Herefter takkede Peter Konradi for god ro og orden og gene
ralforsamlingen var afsluttet. 

Efter generalforsamlingen foredrag. 
Nanna Noe-Nygård: Åmosens geologi 

Kommende møder 
^»•OOEOOS^ S y m p o s i u m 

-^ ^t?^j^^-. °°- Pal£e°ge°g rar ' ' Biogeografi og 

s ^ ^ y ^ i - ^ ^ J Fredag d. 26. og 
^ W ^ lørdag d. 27. april 1996 

Geologisk Museum, Øster Vold
gade 5-7, København K. 

Palæogeografi, biogeografi og fylogeni har fået helt nye di
mensioner ved indførelsen af begreber som pladetektonik og 
kladistik, og de tre dicipliner er som altid nært forbundne. 
Indenfor disse områder sker der i øjeblikket en forrygende 
udvikling, og vi har følt, at det ville være nyttigt at forsøge at 
samle specialister fra de forskellige områder til et fælles 
møde, hvor hele områdets nuværende stade kunne diskute
res. Vi har udvalgt en række foredragsholdere, som tilsam
men skulle give en bred dækning af området. Der er stadig 
plads til 5-7 foredrag i programmet, interesserede, der øn
sker at bidrage med foredrag bedes straks og senest 5. marts 
meddele dette til Svend Stouge, GEUS. Postere er ligeledes 
meget velkomne, samme tilmeldingsfrist. 
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Der vil blive trykt extended abstracts af alle foredrag samt 
postere og disse vil blive uddelt til de tilmeldte ved mødets 
begyndelse. Organisationskomiteen håber at denne publika
tion vil kunne virke som en slags håndbog. Abstracts på max 
250 ord indsendes senest 5. marts, alle abstracts vil blive 
redigeret af organisationskomiteen. 

Foredrag 
Asger Bertelsen (Geologisk Institut, K.U.): 
Europas plademosaik. 
Niels Abrahamsen (Geofysisk afdeling, Aa.U.): 
Palæomagnetisme og biogeografi. 
Finn Surlyk (Geologisk Institut, K.U.): 
Pladetektonik og paleobiogeogra.fi 
Biologiske metoder 
Henrik Enghoff & Nils Møller Andersen (Zoologisk 
Museum, K.U.): Fylogenetisk systematik/kladistik 
Ole Seberg (Botanisk Institut) & Henrik Enghoff: 
Analytisk biogeografi. 
Protoatlantens/Iapetushavets Paleogeografi og 
Biogeografi. 
Svend Stouge, GEUS: Palæogeografisk og biogeografisk 
udvikling af den protoatlantiske region. 
Arne Thorshøj Nielsen (Geologisk Museum): Biogeografi i 
den protoatlantiske region baseret på trilobiter. 
Jan Audun Rasmussen (GEUS): 
Muligheder og begrænsninger ved brugen af kvantitative 
metoder i Iapetushavets palæogeografi. 
Henrik Enghoff (Zoologisk Museum): 
Biogeografiske relationer mellem den nordlige halv 
kugles landmasser belyst ved nulevende dyrs fylogeni. 
Ole Seberg: Hvad skal en biolog med Gondwana?. 
Nils Møller Andersen: Havtæger i SØ-Asien. 
Ander Barfod (Bot. Inst. AaU): Palmer i SØ-Asien. 
Walter Kegel Christensen (Geol.Mus.): 
Mellem og Øvre Kretasiske belemniters palæobiogeografi. 
Else Marie Friis (Naturhistoriska Riksmuseet Stockholm): 
Palæobotanik og biogeografi. 
Arktis 
Eckart Håkansson (Geologisk Institut, K.U.): 
Den nordlige halvkugles palæogeografiske udvikling 
gennem de sidste 200 mio. år. 
Austin Boyd, (Geologisk Institut): 
Late Cretaceous-Early Tertiary plant biogeography and 
climate in the Arctic region. 
Gotfred Høpner Petersen (Zoologisk Museum): 
Udviklingen af klima og biosystemer i Tertiærtiden. 

Tilmelding til Svend Stouge, GEUS, Thoravej 8,2400 Køben
havn NV, senest onsdag d. 5. marts 1996 - pris: kr. 75,-
Giro 7 20 08 89 (Dr. Bøje Benzons Støttefond, c/o Zoolo
gisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København 0). 
Billetter til smørrebrød kr. 10 pr stk, købes samme dag indtil 
kl. 10.00. Middag fredag aften 150,- kr, tilmelding og forud
betaling nødvendig. 

Organisationskomite: 
Niels Møller Andersen (Zoologisk Museum), Eckart Håkans
son (Geologisk Institut), Ole Seberg (Botanisk Institut), Hen-
rik Enghoff (Zoologisk Museum), Claus Nielsen (Zoologisk 
Museum), Svend Stouge (GEUS). 

Yderligere information: Svend Stouge (GEUS), 
Tlf: 3110 6333 lokal 2718. 

DGF Århus 
Onsdag d. 20 marts kl. 15.30 på Århus Amt, Lyseng Allé 1, 
Højbjerg. Verner Søndergaard fra Århus Amt har sammensat 
en spændende aften for DGF's medlemmer. Vi håber rigtig 
mange vil møde op. 
Foreløbigt program: 
Velkomst 
Geologi og GIS 
Jan Reisz: Århus Amt - en arbejdsplads med mange 
geologer med vidt forskellige jobs. 
Anne-Mette Larsen: Geografisk Informationssystem (GIS) 
på Natur- og Miljøkontoret. 
Chr. Sodeman: Varedeklaration på digitale kort. 
Verner Søndergaard: 
Hvad kan man bruge GIS til på geo-området? 
Richard Thomsen & Brian Sørensen: 
De nye drikkevandsområder. 
Spisepause - Mad kan bestilles ved mødets start. 
GEOLOGI ER SÅ MEGET ANDET 
Poul Clement: "Juraperioden" - en del af dagligdagen for 
mange geologer. 
Morten Steen: Wilstersgade - en forkromet oprydning. 
Jan Reisz: Drift af afværgeforanstaltninger - et kig ind i 
ingeniørverdenen. 
Erling Fuglsang: Olieforureninger - store værdier på spil. 
Diskussion 
Aftenen slutter 20.30. 

Dansk Mineralogisk Selskab 
Møderne afholdes på Geologisk Museum, Øster Voldgade 
5-7, København K. 

Fredag d. 8. marts 1996 kl. 14.00 
Harry Micheelsen: Mineral identifikation programmet 
"Minldent-PC" demonstreret med videoprojektion. 

Fredag d. 12. april 1996 kl. 14.00 
Peter Toft: Kvarts fra Kridt-Tertiære grænselag 

Fredag d. 10. maj 1996 kl. 14.00 
Susan Stipp (Geologisk Institut): Geological processes 
studied with surface analytical techniques: Is it surface 
mineralogy or geochemistry? 

Malmgeologisk klub 
Møder i Malmgeologisk Klub afholdes på Geologisk Insti
tut, Øster Voldgade 10, Aud. A. 

Onsdag d. 10. april 1996 kl.15.15. 
Henrik Stendal: Lithogeokemi og mineraliseringer i Ketili-
derne, Sydgrønland. 

Onsdag d. 8. maj 1996 kl. 15.15. 
Sven Monrad Jensen: Pb-Zn mineraliseringer og Pb-isoto-
per i Nordgrønland og den Canadiske Arktiske Achipelago. 
Efter foredraget - Generalforsamling. 

Foreningsmeddelelser 31 

http://paleobiogeogra.fi


?£<U Palæontologisk klub 

Møder i palæontologisk klub foregår i Afdeling for Histo
risk Geologi og Palæontologi på biblioteket, stuen ved trappe 
C. Øster Voldgade 10, 1350 København K. 

Tirsdag d. 12. marts 1996 kl. 15.15 
M. Willumsen: En model for koralbankernes dannelse i Faxe 
Kalkbrud. 

Tirsdag d. 26. marts 1996 kl. 15.15 
N-M. Hanken: Karbon-Perm biohermer på Svalbard 

Tirsdag d. 16. april 1996 kl. 15.15 
P. Christiansen: Kraniemorfologi hos pattedyr og sauropode 
dinosaurer 

Tirsdag d. 7. maj 1996 kl. 15.15 
??, gæst fra vertebratmødet, se opslagstavlen. 

Tirsdag d. 14. maj 1996 kl. 15.15 
S. Jakobsen: Demonstration afmosasaur-kraniet, Geologisk 
Museum. 

Petrologisk klub 
Møder i Petrologisk klub afholdes hver torsdag kl. 12.15 -
13.00 i Aud A. Geologisk Institut, Øster Voldgade 10, 1350 
København K. 
Ekskursion til Rhum, maj 1996. Interesserede skal henvende 
sig til Poul Martin Holm. 

Afholdte møder 
DGF Århus 
Temamøde: Geologiske kort. onsdag d. 6. december 1995, 
og valg til Århusudvalget. 
Ved mødet blev Århus Udvalget genvalgt, desværre var en 
del af udvalget forhindret i at møde denne eftermiddag, men 
det vil snarest konstituere sig. Udvalget består fortsat af: 
Gunnar Larsen, Geologisk institut. Inga Sørensen, Ingeniør
skolen i Horsens. Henrik Zuricho, Sønderjyllands Amt. Pe
ter Sandersen, A/S Samfundsteknik. Birgitte Lund Nielsen 
& Jørgen Dahlgaard, Geologisk Nyt. Marianne Vasard Niel
sen, Århusudvalgets repræsentant i bestyrelsen. 
Knud Binzer, GEUS og Hans Jepsen, GEUS holdt foredrag 
om kortlægning. Se Geologisk Tidskrift 1995 nr. 1. Bjørn 
Hermansen, GEUS, var desværre forhindret. Vi ønsker for 
sinket tillykke med familieforøgelsen fra Århus. 

Malmgeologisk klub 

Torsdag d. 19. og fredag d. 20 oktober 1995 
Gold Mineralization in Nordic countries and Greenland. 
Abstracts udgivet i "Open File Series 95/10" GEUS (GGU). 
Kan bestilles hos GEUS på Fax: 3393 5353, pris: 125 kr. 
Afholdte møder fra de øvrige klubber er af pladsmæssige 
årsager udsat til et senere nummer af Geologisk Tidsskrift. 

Palæontologisk klub 

Abstracts fra 75 års jubilæet lørdag den 15. november 1995, 
følger senere. 

Julemødet tirsdag d. 12. december 1995. Richard G. Bromley, 
der d. 25.11.95 blev udnævnt til Kommandør af det Gyldne 
Pygidium (KGP): En Ichnolog i Japan. 
Grunden til besøget i Japan var, at se på en miocæn Zoophy-
cos-forekomst, som Nobuhiro Kotake påstod var et lokum. 
Det tror jeg ikke på, men i den anledning så jeg nogle enestå
ende vidunderlige sporfossiler og ichnofacies, tertiære fau
naer, usædvanlige levende dyr og planter, temmelig levende 
tektonik, en vulkan selvfølgelig, og de vidunderlige koral
rev ved Okinawa-Øerne. Meget energi blev brugt i koral 
lagunerne på jagten efter gravende Søpindsvin - et blev fun
det, dødt. Men tiden var ikke spildt! Foredraget blev belyst 
af talrige overvandsdias af tertiære sedimenter og en under
vands video af et koralrev. 

Petrologisk Klub 
Torsdag d. 30. 11.95. Anna C. Skovgaard: Selektiv skorpe
kontaminering med fokus på Sr og Pb isotoper. 

Symposium om de Italienske Ultrapotassiske Magmaer 
mandag den 4. december 1995 

Program for Symposiet (Abstracts ikke modtaget, red.): 
Professor Giancarlo Serri, Pisa & Urbino: Petrogenesis and 
time-space distribution of Neogene-Quarternary magmatic 
racks of Central Italy as constraints to a delamination mo
delfor the Northern Apennine orogenesis. 
Nina M. Trebbien: The lamproitic lavas of Monti Cimini. 
Birte Højsteen: Characteristics of metasomatic sources in 
upper mantle xenoliths, Torre Alfina. 
Kristine Thrane: Cognate plutonic ejecta from a Sabatini 
magma chamber. 
Nis Gabriel: Multicomponent clinopyroxenes from Sabatini 

• Henriette Steinhardt: Geochemistry of some ignimbrites of 
Sabatini. 
Jesper Jørgensen: Zoned magma bodies erupted to become 
ignimbrites and the cooling-unit at Mt. Torre, Sabatini. 
Paul M. Holm: The relationship of secondary processes and 
heavy oxygen in Italian volcanics: The Valentano scoria cone. 

Torsdag d. 17.12.95. Svend Pedersen: Element and isotope 
migration. 
Torsdag d. 14.12.95. UllaBerndt: Magmaudviklingen i Mont 
Dore, Massif Central, Auvergne 
Torsdag d. 9.2.96. Adam Garde: Possible Archaean ocean 
floor in the Fiskefjord area. 
Torsdag d. 15.2.95. Kristian Klitgaard: Kalksilikat forekom
ster af Wolfram, Molybdæn og kobber omkring landsbyen 
Frei Martinho i Nordøst Brasilien. 
Torsdag d. 22.2.96. Feiko Kalsbeek 
Torsdag d. 29.2.96. Heidi S Thomsen: Eksperimentalt ar
bejde på Skjoldungen komplekset. 
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