
DGF - bestyrelsens beretning for 2003 

Bestyrelsen 
Igen i år er bestyrelsen på 12 personer bredt sammen
sat. Der er repræsentanter fra Geologisk Institut Kø
benhavns Universitet, Geologisk Institut Aarhus Uni
versitet, Geologisk Museum, GEUS, Skov og Natur
styrelsen, Vejle Amt, Mærsk Olie og Gas A /S og 
COWI. Det vil sige, at bestyrelsen har en kontaktflade, 
som dækker det geologiske samfund bredt. Det har 
bl.a. gjort det forholdsvis nemt at lave arrangemen
ter og få dem annonceret til rigtig mange geologer, 
ved at bruge den store kontaktflade, bestyrelsen har 
opdyrket. 

Peter Komadi (GEUS) har i år arbejdet for DGF i 
25 år. Peter startede som kasserer i DGF i 1979 og slut
tede i 1986. Siden har han ofte fungeret som revisor 
og ordstyrer ved generalforsamlinger. Alle DGF's 
bestyrelser gennem de sidste 25 år har nydt godt af 
Peter Komadis hjælpsomhed og viden, og han skal 
have stor tak for sin store indsats for foreningen. 

Medlemmerne 
DGF har i øjeblikket ca. 650 medlemmer. Nedgangen 
fra 750 medlemmer i 2002 skyldes bl.a. opsigelse af 
medlemmer, der ikke har betalt i flere år. Langt de 
fleste medlemmer findes stadig øst for Storebælt, især 
i Københavnsområdet. 

Det arrangement, som tiltrak flest deltagere var 
Richard M. Pegrums foredrag: 'The search for hydro
carbons in the Fylla Area, offshore W es t Greenland'. 
80 personer deltog fra 15 instisu tioner. DGF' s heldags 
Grundvandsmøde i Vejle i september 2003 var det 
arrangement, der tiltrak deltagere fra de fleste egne 
af Danmark. Her mødte 68 personer fra 29 institutio
ner op, heraf bl.a. fra 11 amter, 6 rådgivere og4 vand
forsyninger. I 2002 fik foreningen 25 nye medlemmer, 
og i år er der kommet ca. 30 nye medlemmer. Vi er 
meget glade for at byde disse nye medlemmer vel
kommen. 

Tre studerende fra Geologisk Institut, Århus Uni
versitet har fået bevilget studierejse til Nordisk Geo
logisk Vintermøde i Uppsala i Sverige. 

Bestyrelsen har bevidst valgt at alle -både med
lemmer og ikke-medlemmer - kan deltage i DGF's 
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arrangementer. Dette er gjort i håb om, at flere ser at 
der er spændende arrangementer, nyhedsbreve, tids
skrifter osv., som så forhåbentlig vil resultere i flere 
medlemmer. Vi håber, at den almindelige holdning 
bliver, at man som geolog eller geologistuderende 
naturligvis er medlem af DGF. Ud over gode, spæn
dende DGF arrangementer er det muligt at mødes 
med fagkollegaer fra andre institutioner til uformel 
snak osv. Gennem DGF vil geologistuderende i løbet 
af studiet kunne stifte bekendtskab med geologiske 
problemstillinger og arbejdsmetoder på de forskelli
ge arbejdspladser, ligesom møderne giver en chance 
for at få kontakter til virksomheder. Personlige kon
takter er gode at have, når man som studerende er 
ved at være færdig og skal se sig om efter et job. 

Bestyrelsen har i 2003 diskuteret, om der skulle 
være aktiviteter i DGF, som var forbeholdt medlem
merne. Resultatet er foreløbig, at prisen for at deltage 
i foreningens ekskursioner er favorabel for medlem
mer, samt at kun medlemmer kan hente artikler i pdf
format. Der er derimod ønske om, at der skal være fri 
adgang til DG F' s møder af hensyn til foreningens for
mål om at udbrede kendskabet til geologi, samt øn
sket om at afholde velbesøgte møder 

Tidsskrifterne 
Bulletin o f the Geological Society o f Denmark har nu tre 
redaktører: Svend Stouge, Martin Sønderholm og J. 
Richard Wilson. Redaktør på Geologisk Tidsskrift er 
Martin Sønderholm. Bulletin og Tidsskrift har skiftet 
udseende; bl.a. har omslaget skiftende illustrationer 
(farvefoto eller tegning) der så vidt muligt er relate
ret til tidsskriftets indhold. Bestyrelsen arbejder sta
dig på at få Bulletinen i 'Citation Index', hvilket for
håbentlig vil ske i løbet af 2004. Dette skulle gerne 
betyde, at den bliver endnu mere attraktiv at publi
cere i, end den er nu. Vi kan mærke, at der er større 
interesse for at skrive i Bulletin nu end før. Vi vil ger
ne opfordre flere til at skrive i Bulletinen (engelsk
sproget) og Tidsskriftet (dansksproget). Speciale
studerende og ph.d.-studerende opfordres også til at 
publicere i DGF's tidsskrifter. Det er glædeligt, at en 
række ph.d.-studerende efter Geologisk Instituts 



ph.d.-dag i København har indleveret abstracts til 
trykning i dette nummer af Geologisk Tidsskrift og vil 
gerne opfordre lærere på universiteterne til at foreslå 
de studerende at publicere i DGF's tidsskrifter. 

Nyhedsbrevet 
I 2003 er der udsendt tre Nyhedsbreve med alminde
lig brevpost til alle medlemmer, der ikke har oplyst 
foreningen deres e-postadresse. Medlemmer der har 
oplyst deres e-postadresse har fået Nyhedsbrevet til
sendt elektronisk, hvilket har bidraget til at holde 
forsendelsesomkostningerne nede. Nyhedsbrevene er 
endvidere lagt ud på foreningens hjemmeside. På den 
måde har vi kunnet udsende oplysninger om arran
gementer og lignende til medlemmerne i god tid og 
uden alt for store trykke- og forsendelsesomkostnin
ger. 

Hjemmesiden - www.2dgf.dk 
Siden bliver opdateret jævnligt - ofte flere gange 
ugentligt. Bestyrelsen forsøger via hjemmesiden at 
give et overblik over alle geologisk relaterede arran
gementer - også arrangementer der ikke nødvendig
vis foregår i DGF-regi. 

På hjemmesiden kan man også tilmelde sin e-post 
adresse. Via e-post har bestyrelsen mulighed for at 
kunne meddele arrangementer eller ændringer i pro
grammet til medlemmerne med kort frist. Dette gæl
der fx foredrag af geologer som besøger universite
ter, olieselskaber, ingeniørfirmaer, GEUS m.v. Om
kring 450 interesserede har allerede benyttet sig af 
dette, og alle, der har muligheden, opfordres til at til
melde sig denne service - det vil spare foreningen for 
en del udgifter. 

Årets arrangementer 
Bestyrelsen har fortsat de nye initiativer fra sidste år, 
nemlig: den oliegeologiske foredragsrække ( 4-5 mø
der pr. halvår) og et årligt grundvandsmøde (heldags
møde) . DGF forsøgte også at følge op på sidste års 
ekskursion, men ekskursionen i år måtte imidlertid 
aflyses på grund af manglende tilmeldinger. Dette 
kom lidt bag på bestyrelsen, fordi vores spørgeske
maundersøgelse i 2003 viste at 57% besvarelserne var 
positive over for ideen med at holde en ekskursion, 
og at de fleste foretrak september eller oktober, hvor 
ekskursionen netop var planlagt. Vi vil dog forsøge 
at arrangere endnu en ekskursion i 2004. Der var plan
lagt 18 arrangementer i 2003 hvoraf to blev aflyst. Af 

de afviklede møder var der et heldagsmøde og to 
halvdagsmøder og tre med efterfølgende receptioner. 
Der har deltaget ca. 50 personer til hvert møde. Det 
er ikke de samme personer der kommer til møderne. 
Vi skønner at der i løbet af året har deltaget omkring 
150 forskellige personer til møderne i København. N år 
dertil lægges 68 personer fra Grundvandsmødet, 
kommer der alt i alt over 200 forskellige personer til 
DGF arrangementer på et år fra i alt ca. 30 forskellige 
institutioner. 

Danmarks Geologipris for 2002 blev i år uddelt til 
Hans Christian Larsen for som leder af Dansk Litho
sfærecenter, at have givet et meget synligt dansk bi
drag til den internationale forskning i de geologiske 
processer i Jordens skorpe og kappe. GEUS's direk
tør Martin Ghisler overrakte prisen på 25.000 kr. Dan
marks Geologipris uddeles en gang om året af Dan
marks og Grønlands Geologiske Undersøgelse 
(GEUS) efter indstilling fra DGF's bestyrelse til en 
person eller gruppe af personer, der inden for de se
neste 5 år har publiceret en eller flere afhandlinger 
eller kort, som i særlig grad har bidraget til forståel
sen af Danmarks eller Grønlands geologi. 

Aktiviteter 2003 
27. januar 2003. Generalforsamling 2003 med indle
dende foredrag af Lars Henrik Nielsen (GEUS) og 
Jesper Magtengaard (DONG): Geotermisk energi i 
Danmark 

4. februar 2003. Flemming G. Christiansen (GEUS), 
Jens Christian Olsen (TGS-NOPEC) og Sverre Planke 
(Volcanic Basin Petroleum Research): West Greenland: 
new data, new exploration targets and the firs t 
glimpse of a new tectonic model. Sponsoreret af 
Råstofdirektoratet (Grønlands Hjemmestyre), GEUS 
og TGS-NOPEC. 

27. februar 2003. Henry Posamentier (Anadarko Ca
nada Corporation, Canada): Stratigraphical and 
geomorphological analyses using 3D seismic data. 
Geologisk Museum, København. Sponsoreret af 
Mærsk Olie og Gas A/S. 

25. marts 2003. Harry E. Cook (U.S. Geological Sur
vey): Petroleum systems in carbonate platforms: 
subsurface examples and outcrop analogs from the 
former Soviet Union. Geologisk Museum, Køben
havn. Sponsoreret af Mærsk Olie og Gas A/S. 

8. april2003. Richard M. Pegrum (RMP Geo-Explora
tion AS): The search for hydrocarbons in the Fylla 
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Area, offshore West Greenland. Geologisk Museum, 
København. Sponsoreret af DONG. 

24. april2003. Timothy R. Garfield (AAPG Distinguis
hed Lecturer, ExxonMobil Exploration Co.): Sequence 
stratigraphy and facies architecture of deep-water 
reservoirs: new data, tools and concepts. Aflyst på 
grund af sygdom. 

29. april2003. Uddeling af Danmarks Geologipris 2002 
til Hans Christian Larsen, leder af Dansk Lithosfære
center. Temamøde: Aktuel forskning på Dansk Litho
sfærecenter. 4 foredrag. Geologisk Museum, Køben
havn. Sponsoreret af Dansk Lithosfærecenter. 

13. maj 2003. Peter Frykman (GEUS): Upscaling: 
methods, pitfalls and consequences. Geologisk Mu
seum, København. 

27. maj 2003. Claus Heinberg (RUC) og Jan Audun 
Rasmussen (GEUS): Stevns Klint og Cerithiumkalken, 
nyt fra det ældste Tertiær. 2 foredrag. Geologisk Mu
seum, København. 

12. juni 2003. Don Gautier (USGS World Petroleum 
Assessment Team): North Sea reserves growth stud y. 
World gas reserves. 2 foredrag. Geologisk Museum, 
København. Sponsoreret af GEUS. 

18. september 2003. DGF Grundvandsmøde 2003: Præ
kvartære grundvandsmagasiner. 9 foredrag (se dette 
bind). Heldagsmøde i Torvehallerne, Vejle. 

25. september 2003. Peter Scholle (New Mexico Bureau 
of Geology and Mineral Resources, Socorro, New 
Mexico, USA): Fluid composition and pressure his
tory studies in chalk, Skjold Field, Danish North Sea. 
Geologisk Museum, København. Sponsoreret af 
Mærsk Olie Gas A/S. 

4. oktober 2003. K vartærgeologisk heldagsekskursion 
til Møn. Aflyst på grund af manglende tilmeldinger. 

23. oktober 2003. Helge Løseth (Statoil forskningscen
ter, Stavanger)Oliegeologisk foredragsrække. Gas 
chimneys- indicators of a fractured cap rock. . Geo
logisk Institut, KU. Sponsoreret af Mærsk Olie og Gas 
A/S. 

28. oktober 2003. Aage Bach Sørensen (GEUS): 
Cenozoic basin development and petroleum explo
ration possibilities of the Faroes area. Geologisk Mu
seum, København. 

13. november 2003. Wolfgang Schlager (AAPG Distin-
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guished Lecturer, 2003): Carbonate rocks - from facto
ries to sequences. Orders versus fractals in sequence 
stratigraphy, 2 foredrag. Geologisk Museum, Køben
havn. Sponsoreret af AAPG, SedBas Forskerskolen 
Geologisk Institut og GEUS. 

20. november 2003. Sadoon Morad (Uppsala Universi
tet, Sverige): Diagenesis of deep, anomalouslyporous 
sandstone reservoirs. Geologisk Museum, Køben
havn. Sponsoreret af Mærsk Olie og Gas A/S. 

3. december 2003. Halvdags temamøde. The Jurassic 
of Denmark and Greenlan d. Finn Surlyk & Jon Ineson 
(tilrettelæggere). Mødet holdes i anledning af udgi
velsen af første bind i GEUS's nye bulletinserie. 5 
foredrag. Geologisk Museum, København. Sponso
reret af GEUS. 

27. januar 2004. Generalforsamling. 'Skrøne'- aften om 
DGF i forbindelse med DGF's 111 års jubilæum. Ud
deling af Danmarks Geologipris for 2003. Aftenens 
program er under planlægning. 

Administrativt 
DGF har måttet sige farvel til Pia Hoelstad, der har 
arbejdet for os i ca. 8 år med regnskab og sekretærop
gaver. Vores sekretariatsmedhjælper, Sarah Astrup 
Jacobsen, er også holdt op efter 3 års arbejde med at 
passe DGF's kontor. Hun afløses af Mahtab Yamini
nia, der er geologistuderende på Geologisk Institut, 
Københavns Universitet. 

Økonomi 
Bestyrelsen er i gang med at forenkle kassererens ar
bejde samtidig med at der skabes bedre overblik over 
foreningens økonomi. Alle konti er nu samlet i en 
bank, og det er nu blevet muligt at betale sit medlems
kontingent via PBS. Samtidig har vi ansøgt Civilrets
direktoratet om at få sammenlagt vores legater og 
fonde, således at fondsmidlerne bliver lettere og bil
ligere at administrere. Dette var et udtrykkeligt øn
ske fra sidste års generalforsamling. I den forbindel
se er det lykkedes at finde alle fundatserne, hvilket 
ikke har været nemt. Bestyrelsen har også engageret 
et revisionsfirma til at stå for DGF's regnskab hvilket 
i fremtiden vil gøre arbejdet for kassereren meget let
tere. 

For at kunne leve op til de skærpede krav til for
eningens love som den nye bankforbindelse kræver, 
har bestyrelsen iværksat en omfattende revision af 



lovene, som vil blive fremlagt på generalforsamlin
gen i januar 2004. 

Legater og fonde 
DGF har følgende fonde/legater: 'Ingeniør Ad. 
Clements Legat til Fremme af Dansk Geologisk For
enings Virksomhed', 'K.J.V. Steenstrups geologiske 
Exkursionslegat', 'Rejselegat til støtte for nordiske 
geologiske gæsteforedrag' samt 'Livsvarige medlem
mers fond'. 

Kontingent 
DGF har mange udgifter f.eks. til udgivelser (tryk
ning og forsendelse) af Bulletin o f the Geological Society 
of Denmark og Geologisk Tidsskrift, der begge udkom
met mindst to gange om året. DGF har også udgifter 
til regnskabshjælp og sekretariatsmedhjælp. Regerin
gen har besluttet, at danske fagblade og tidsskrifter 
skal fratages portostøtten fra marts 2004. Dette vil 
ramme DGF hårdt, da vi udsender 'tunge' materialer 
og dermed dyre forsendelser ca. 8 gange om året til 
medlemmer (Bulletin, Tidsskrift og Nyhedsbreve). 

Den eneste indtægt DGF har, ud over renter fra 
fonde og legater som er ret begrænsede, er kontin
gentet fra de ca. 650 medlemmer. Ca. 80 medlemmer 
mangler at betale for 2003. Heraf mangler ca. 20 med
lemmer at betale kontingent for to eller flere år. Vores 
samlede kontingentrestancer er ca. 26.000 kr. Det vil 
sige, at der er en del medlemmer, som har givet DGF 
udgifter i form af trykning og udsendelser af vores 
tidsskrifter og nyhedsbreve uden at betale for det. 

Vi vil derfor pointere, at det er vigtigt at alle DGF's 
medlemmer betaler deres kontingent- til tiden, så vi 
sparer penge på rykkere og arbejdstid for kassereren. 

Hvordan kan vi gøre DGF endnu 
bedre? 

Aktive medlemmer 

Bestyrelsen har allerede fået en hel del ris og ros, og 
det er vi glade for. Det er en direkte og god måde at få 
feedback på og vil forhåbentligt resultere i, at vi kan 
gøre et endnu bedre stykke arbejde for jeres forening. 

Alle opfordres til at indsende forslag til geologiske 
arrangementer, som er egnede til at blive gennemført 
i DGF-regi og til at bidrage med artikler i Bulletin of 
the Geological Society of Denmark og Geologisk Tidsskrift 
samt Nyhedsbrevet og Hjemmesiden. Har nogen kend-

skab til geologiske arrangementer, der ikke er annon
ceret på DGF's hjemmeside, så giv os et praj, så vi 
kan annoncere dem bredt. Send gerne spændende 
geologiske fotos ind til redaktørerne - de vil kunne 
bruges dels på forsiden af foreningens hjemmeside 
og dels på ellers tomme sider i Bulletinen. 

Vi opfordrer alle til at betale deres kontingent til 
tiden og fortælle venner og kolleger, at det er godt at 
være medlem af DG F. 

Vi opfordrer DGF's medlemmer at foreslå kandi
dater til'Danmarks Geologipris' og 'Steno medaljen '. 

Sponsorater 
Det er lykkedes bestyrelsen at få dækket en stor del 
af DGF's udgifter i forbindelse med møderne fra en 
række firmaer og institutioner, hvilket vi er meget 
glade for. Vi håber at denne økonomiske støtte også 
vil fortsætte fremover. Uden denne støtte ville de fle
ste af arrangementerne ikke kunne have været gen
nemført. Vi siger tak til følgende sponsorer: AAPG, 
DONG, GEUS, Mærsk Olie og Gas A/S, Råstofdi
rektoratet (Grønlands Hjemmestyre) og SedBas 
Forskerskolen ved Geologisk Institut, Københavns 
Universitet. 

Bestyrelsen 
11.11.2003. 
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