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DGF – bestyrelsens beretning for 2002

På initiativ af den tidligere bestyrelse blev DGF’s love
ændret en smule i 2001, hvorefter det blev muligt at
bestyrelsen kunne bestå af op til tolv personer, hvor
den tidligere havde været på otte. Dette har betydet
at der er flere til at tage sig af de forskellige opgaver i
bestyrelsen, og det har derfor været meget lettere at
sætte flere aktiviteter i gang end før. Det er også en
meget stor fordel at bestyrelsen er så bredt sammen-
sat som den er nu. Der er således både repræsentan-
ter fra de fleste overordnede geologiske discipliner
og fra de fleste af de større geologiske arbejdsplad-
ser: fra universiteterne (herunder også studerende)
sektorforskningsinstitutioner, olieselskaber og inge-
niørfirmaer. Denne brede sammensætning har vi for-
søgt at udnytte så godt som muligt.

DGF’s redaktør af Bulletin-serien igennem næsten
10 år, Walter Kegel Christensen, døde d. 18 oktober
af et hjerteslag. Han var kommet hjem på rekonvale-
scens efter en mindre hjerneblødning, men han var i
kraftig bedring og ved godt humør, klar til at påbe-
gynde sit arbejde igen så hurtigt som muligt. Han vil
blive savnet i DGF’s bestyrelse, især som redaktør
hvor han gjorde en utrættelig indsats for til stadig-
hed at sørge for et højt niveau på Bulletinen, som var
hans hjertensbarn.

Medlemmerne
DGF har for øjeblikket ca. 750 medlemmer der dog er
fordelt mere skævt på danmarkskortet end man egent-
lig ville forvente. Langt de fleste medlemmer findes
øst for Storebælt, især i københavnsområdet, mens
der er forholdsvis få medlemmer vest for Storebælt –
især springer det i øjnene at Århus er ret dårligt re-
præsenteret, selv om der her er mange geologer og
mange geologiske aktiviteter. Bestyrelsen har derfor
diskuteret hvordan foreningen kan være til nytte for
geologer uden for københavnsområdet og især for
amtsgeologerne og geologer ansat i mindre virksom-
heder. Det er bestyrelsens ambition at sætte aktivite-
ter i værk der kan medvirke til at skabe kontakt  mel-
lem ’isolerede’ geologer ansat  andre steder end lige
universiteterne, olieselskaberne og GEUS. Et af
initiativerne i denne sammenhæng var DGF’s Grund-

vandsmøde i oktober 2002; her mødte 56 personer fra
22 forskellige institutioner op, heraf fra 8 amter. Be-
styrelsen havde også overvejet at gennemføre en spør-
geskemaundersøgelse blandt DGF’s medlemmer i
løbet af året. Dette har desværre ikke været muligt,
men det vil blive forsøgt i løbet af 2003.

Tidsskrifterne
DGF’s to tidsskriftserier ’Bulletin of the Geological
Society of Denmark’ og ’Geologisk Tidsskrift’ er udkom-
met med to bind hver i løbet af året. Bulletinen kører
uden de store problemer med de planlagte to bind
om året. I princippet skulle foreningen også udgive
fire numre af tidsskriftet, men dette har på grund af
stofmangel imidlertid vist sig umuligt at gennemføre
i de seneste år. Blandt andet af denne grund beslut-
tede bestyrelsen at udgive et nyhedsbrev i stedet (se
nedenfor). Det er imidlertid meget vigtigt at forenin-
gen for fremtiden vil kunne overholde at udgive
mindst fire videnskabelige hæfter om året. Dette skyl-
des postvæsnets meget stramme regler for udsendelse
af tidsskrifter til reduceret takst, men dertil kommer
at bestyrelsen for øjeblikket arbejder på at få optaget
bulletinen i ’Citation Index’. Dette skulle gerne betyde
at bulletinen bliver endnu mere attraktiv at publicere
i end den er nu, men dette kræver ligeledes doku-
mentation for blandt andet regelmæssig udgivelse.

Som en ekstra service til DGF’s medlemmer er det
muligt at abonnere på det europæiske geotidsskrift
’Terra Nova’ – en pendant til ’Geology’ – til en særlig
favorabel pris (se DGF’s hjemmeside for yderligere
oplysninger).

Nyhedsbrevet
Som nævnt ovenfor besluttede bestyrelsen som no-
get af det allerførste at udgive et Nyhedsbrev således
at oplysninger om arrangementer og lignende ville
kunne udsendes til medlemmerne i god tid og uden
alt for store trykke- og forsendelsesomkostninger. I
2002 er der udsendt tre Nyhedsbreve med alminde-
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lig brevpost til alle medlemmer, der ikke har opgivet
foreningen deres e-postadresse. Medlemmer der har
opgivet deres e-postadresse har fået Nyhedsbrevet
tilsendt elektronisk, hvilket har bidraget til at holde
forsendelsesomkostninger yderligere nede. Nyheds-
brevene er endvidere lagt ud på foreningens nyrestau-
rerede hjemmeside.

Hjemmesiden – www.2dgf.dk
DGF’s hjemmeside har fra starten været meget ambi-
tiøst anlagt og var i flere år langt forud for sin tid.
Imidlertid trængte den efterhånden til en opgradering
og fremtidssikring. Det var derfor en af bestyrelsens
højeste prioriteter at modernisere foreningens hjem-
meside og i øvrigt sørge for at den til stadighed ville
være opdateret således at medlemmerne altid ville
kunne holde sig orienteret om foreningens arrange-
menter, publikationer og andre aktuelle geologiske
emner.

Det har været et stort arbejde at føre denne ambi-
tion ud i livet, især fordi hjemmesiden i forvejen var
meget omfattende på grund af DGF’s tidligere web-
redaktør, Torsten Hoelstads, store indsats. Kort efter

sommerferien var vi dog klar til at gå i luften med et
nyt design og en mere moderne brugerflade, der gerne
skulle gøre det lettere at finde de oplysninger, man
har brug for. Siden bliver nu opdateret jævnligt – ofte
flere gange ugentligt – og det er planen at netop den-
ne funktion på lidt længere sigt skal kunne automati-
seres delvist. Men intet er perfekt, og bestyrelsen
modtager derfor meget gerne tilbagemeldinger fra
brugerne dels i form af gode ideer til forbedringer,
dels i form af bidrag til hjemmesiden.

Som nævnt forsøger bestyrelsen via hjemmesiden
at give et overblik over alle geologisk-relaterede ar-
rangementer – også for arrangementer der ikke nød-
vendigvis foregår i DGF-regi. Blandt andet kan man
på hjemmesiden finde programmet for foredragsræk-
ken ved Geologisk Institut (Århus Universitet), Geo-
logiens Dage, 14. Ingeniørgeologiske Konference i Kiel
2003, Geologisk Museums populærforedrag og akti-
viteter, geologiske foredrag på Zoologisk Museum,
geologisk foredrag i Kongelige Danske Videnskaber-
nes Selskab osv. Desuden kan man finde links til både
professionelle og amatørgeologiske hjemmesider i
Norden. Og skulle man have forlagt et af de nyere
bind af bulletinen eller tidsskriftet vil det også kunne
findes på hjemmesiden.

På hjemmesiden kan man også tilmelde sin e-post
adresse. Bestyrelsen har dermed mulighed for at kun-
ne meddele arrangementer til medlemmerne med
kort frist. Dette gælder fx foredrag af geologer som
besøger universiteter, olieselskaber, ingeniørfirmaer,
GEUS osv. Omkring 300 medlemmer har allerede be-
nyttet sig af dette, og alle der har muligheden opfor-
dres til at tilmelde sig denne service – det vil spare
foreningen for en del udgifter.

På hjemmesiden er det også muligt gratis at op-
rette en personlig e-post adresse med et geologisk til-
snit idet man her kan bestille en postkasse hos
@geologi.com. Check hjemmesiden for yderligere
oplysninger om denne mulighed.

Årets arrangementer
Som lovet på generalforsamlingen har bestyrelsen
som nogle nye initiativer iværksat en oliegeologisk
foredragsrække og arrangeret et heldagsmøde helli-
get grundvandet. Ligeledes afprøvede vi interessen
for en gammel DGF-tradition: ekskursionen. Denne
gik i år til Faxe Kalkbrud; det må konstateres at inte-
ressen var forholdsvis behersket, men da flere forskel-
lige forhold kunne have betydning herfor, har besty-
relsen valgt at forsøge sig igen næste år, dog måske
med et lidt ændret koncept og måske også på et an-
det tidspunkt på året.

DGF fik nyt design på sin hjemmeside i efteråret 2003. Alt
materialet fra den gamle side er overført, og siden opdateres
nu jævnligt – ofte flere gange ugentligt.
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Den store betydning ressourcerne i den danske
undergrund har fået for samfundsøkonomien, med
en deraf forøget indflydelse på de emner og arbejds-
områder som geologer i dag beskæftiger sig med,
danner baggrunden for bestyrelsens beslutning om
at indlede en oliegeologisk foredragsrække. Et af fore-
dragene blev afholdt i samarbejde med den danske
afdeling af SPE (Society of Petroleum Engineers). For-
målet med det nye tiltag og samarbejde er dels at
udbrede kendskabet til det enorme geologiske arbejde
der udføres i Danmark med henblik på olie/gas ef-
terforskning og produktion, dels at skabe et helt ufor-
melt forum hvor geologer fra private virksomheder
og forskningsinstitutioner kan udveksle resultater,
ideer og tanker.

Et andet væsentligt geologisk arbejdsområde er
grundvandet, hvor fokus i de senere år også er øget
kraftigt. Ikke desto mindre har emnet i hvert fald i
DGF-regi lidt en stedmoderlig behandling, som be-
styrelsen ønskede at råde bod på. I modsætning til
olieområdet, hvor de geologiske arbejdspladser er
koncentreret i københavnsområdet, er geologer der
beskæftiger sig med de mange aspekter af grund-
vandsgeologien spredt ud over hele landet. Derfor
havde bestyrelsen valgt at arrangere et heldags
grundsvandsmøde således at det ville være muligt
for så mange som muligt at kunne deltage. Mødet var
en stor succes, hvor over 50 personer fra mere end 20
institutioner fordelt over hele landet deltog. Oprin-
deligt var det meningen at mødet skulle holdes cen-
tral i landet hos COWI i Odense, men af praktiske
hensyn var det imidlertid nødvendigt i denne om-
gang at holde mødet på COWI’s hovedkontor i
Lyngby.

22. april 2002: Sedimentologisk foredrag. Internal tides
and bedforms at the shelf edge. Dag Nummedal
(AAPG Distinguished Lecturer). Geologisk Mu-
seum, København. Sponsoreret af DONG og
AAPG. 38 personer fra 9 institutioner deltog.

2. juni 2002: Heldagsekskursion til Faxe Kalkbrud og
det geologiske museum i Faxe. Torben Overgård
fra Faxe Kalk fortalte om karteringsmetoder, hvor-
dan kalken brydes og hvad den benyttes til. Mads
Willumsen fra Mærsk Olie og Gas A/S fortalte om
geologien. 20 personer fra 5 institutioner deltog.
Vi håber at flere vil deltage i ekskursionen næste
år.

1. oktober 2002: Oliegeologisk foredragsrække.
Depositional evolution of the Paleocene Siri sub-
marine canyon offshore Denmark and southern
Norway. Lars Hamberg & Gregers Dam (DONG).
Geologisk Museum, København. Sponsoreret af
DONG. 81 personer fra 14 institutioner deltog.

31. oktober 2002: Grundvandsmøde. De øvre jordlag
- Salt grundvand - Begravede dale. Syv foredrag
(se dette bind). Sponsoreret af COWI. 56 personer
fra 22 institutioner deltog.

11. november 2002: Temamøde. The Milennium At-
las – præsentation af et nyt pragtværk om Nordsø-
ens geologi. 6 foredrag. Geologisk Museum, Kø-
benhavn. Sponsoreret af Schlumberger Oilfield
Services. I alt deltog over 100 personer fra 23 insti-
tutioner i dette møde.

En gammel DGF-tradition blev genfødt i 2002: ekskursionen. Den gik til Faxe Kalkbrud, hvor Torben Overgård fra Faxe Kalk
fortalte om karteringsmetoder, hvordan kalken brydes og hvad den benyttes til. Mads Willumsen fra Mærsk Olie og Gas A/S
fortalte om geologien. Fotos: Mads Willumsen.
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27. november 2002: Oliegeologisk foredragsrække.
Cellular modelling of the South Arne Chalk Field.
Jørgen Jensenius (Amerada Hess). Geologisk Insti-
tut, Københavns Universitet.

17. december 2002: Oliegeologisk foredragsrække. 1-
D maturity modeling: a tool for general geologic
analysis. Doug Waples (konsulent). Geologisk In-
stitut, Århus Universitet. Sponsoreret af Mærsk
Olie og Gas.

19. december 2002: Oliegeologisk foredragsrække. 1-
D maturity modeling: a tool for general geologic
analysis. Doug Waples (konsulent). Foredraget er i
samarbejde med den danske afdeling af SPE
(Society of Petroleum Engineers). Sponsoreret af
Mærsk Olie og Gas.

27. januar 2003: Generalforsamling. Geotermi i køben-
havnsområdet. Jesper Magtengaard (DONG) &
Lars Henrik Nielsen (GEUS). Uddeling af Dan-
marks Geologipris.

Fremtiden
Bestyrelsen planlægger at fortsætte med at arrangere
foredrag i den oliegeologiske foredragsrække, og nye
foredrag er allerede annonceret. På baggrund af den
store succes med grundvandsmødet, vil der også
næste år blive holdt et lignende møde. Der er to spæn-
dende bind af bulletinen på bedding, og for tidsskrif-
tet ser situationen næste år også lovende ud. Hjemme-
siden  vil til stadighed blive opdateret og forbedret
på baggrund af medlemmernes tilbagemeldinger.
Som nævnt ovenfor vil bestyrelsen også næste år ar-
rangere en ekskursion.

Såfremt der kan skaffes midler, vil der også blive
uddelt en Steno-medalje i 2003; der er indkaldt for-
slag og sendt ansøgninger til diverse fonde og firmaer
om støtte til fremstillingen af medaljen. Danmarks
Geologipris vil naturligvis også blive uddelt.

Forhåbentlig bliver bulletinen medtaget i ’Citation
Index’ i løbet af 2003.

Aktive medlemmer
Medlemmerne opfordres til at indsende forslag til
geologiske arrangementer som er egnede til at gen-
nemføre i DGF-regi og til at bidrage med artikler i
’Bulletin of the Geological Society of Denmark’ og ’Geolo-
gisk Tidsskrift’ samt Nyhedsbrevet og hjemmesiden.
Har I kendskab til geologiske arrangementer der ikke
er annonceret på DGF’s hjemmeside, så giv os et praj
så vi kan annoncere dem bredt. Send spændende geo-
logiske fotos ind til redaktørerne – de vil kunne bru-
ges dels på forsiden af foreningens hjemmeside og
dels som fyld på ellers tomme sider i bulletinen. Mu-
lighederne er mange, kontakt bestyrelsen.

Bestyrelsen er i øvrigt interesseret i at modtage ris
eller ros – på den måde håber vi at kunne gøre et bedre
stykke arbejde for jeres forening.

Bestyrelsen
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