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Kommende arrangementer

3.  februar 2004
Lars Henrik Nielsen & Peter Niels Johannessen: Skagen Oddes opbygning og aflejringsprocesser – den 
geologiske udvikling fra ca. 8000 år siden til i dag. Læse mere side 4.

19. februar 2004 
Generalforsamling med uddeling af Danmarks Geologipris samt foredrag.
Skrøner om DGF i anledning af foreningens 111 års jubilæum ved Svend Funder, Svend Stouge, Niels Henriksen 
(Oscar), Erik Nygaard og John Korstgård. Læse mere side 2.

2. marts 2004
Finn Surlyk: The dynamic chalk sea floor: Seismic data and photogrammetry of the Stevns Klint area reveal long-
lived contour current systems influencing bathymetry. Læs mere side 5.

Bulletin of the Geological Society of Denmark 
i Science Citation Index og Current Contents

Så lykkedes det endelig – Bulletinen er kommet i Science Citation Index. Dette er af stor betydning for tidsskriftets 
internationale status, idet artikler udgivet i Bulletinen nu vil indgå i Current Contents og tælle med i de opgørelser 
der laves over citeringer af afhandlinger.

Kåring af den mest betydningsfulde  DGF-artikel gennem tiderne 
samt årets DGF-afhandling

Som en nyskabelse i DGF vil der blive uddelt en præmie ved den årlige generalforsamling for årets DGF-artikel. 
Hvilken denne er, afgøres af medlemmerne ved en afstemning hvor der kan stemmes på artikler både fra Bulleti-
nen og fra Tidsskriftet.

I anledning af foreningens 111 års jubilæum den 16. januar 2004 vil man også kunne nominere ’den mest betyd-
ningsfulde DGF-artikel gennem tiderne’. Nomineringerne lægges på hjemmesiden efterhånden som de indløber. 
Nomineringer må gerne bringes under pseudonym, men afsenderen skal være bekendt for bestyrelsen. 

Resultatet af afstemningen vil blive offentliggjort på generalforsamlingen hvor der også vil blive trukket lod om en 
præmie blandt dem, der har stemt på henholdsvis den mest betydningsfulde og på årets afhandling.

Årets afhandling vil sammen med den ’den mest betydningsfulde gennem tiderne’ blive gjort tilgængelig for alle 
på foreningens hjemmeside som pdf-fil.

Du kan afgive din stemme på hjemmesiden: www.2dgf.dk indtil den16. februar 2004.
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DGF-publikationer på nettet - en ny service for medlemmer
Som en ny service for DGF’s medlemmer kan man nu hente afhandlingerne fra de nyeste DGF-publikationer på 
foreningens hjemmeside som pdf-filer. Det forventes at alle artikler tilbage til 1999 vil tilgængelige i løbet af 2004. 
Adgang til denne service kræver en kode, der vil blive fornyet hvert år efter sidste frist for betaling af medlemskon-
tingent er udløbet.

Generalforsamling
med uddeling af Danmarks Geologipris

torsdag den 19. februar 2004 kl. 16:30 – 19:00 med efterfølgende spisning

Geologisk Museum, Øster Voldgade 5–7

Kl. 16:30: Velkomst og uddeling af Danmarks Geologipris 2003
Kl. 16:45: DGF-skrøner fortalt af Svend Funder, Svend Stouge, Niels Henriksen (Oscar), Erik Nygaard og John Korst-
gård. 

DGF – en revolutionær forening

Om aftenen mandag den 16. januar 1893 på en Café på Søtorvet skabtes DGF – som ’de unges revolution mod det 
bestående’.  Senere var DGF krumtappen om adskillige faglige og/eller personlige uoverensstemmelser og forenin-
gen deltog aktivt i stridighederne. Der findes flere situationer hvor foreningen fremsatte sin mening og officielt 
støttede en af parterne i en herskende konflikt.  Hør om farverige personligheder, skandaler og andre store og små 
begivenheder i dansk geologi, dengang alle studerende var medlem af foreningen. 

Kl. 17:45: Pause med forfriskninger
Kl. 18:00: Uddeling af prisen for årets DGF-afhandling samt lodtrækning om præmie blandt forslagstillerne til ’den 
mest betydningsfulde DGF-afhandling gennem tiderne’.
Kl. 18:05: Generalforsamling

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestrelsens beretning for år 2002 – se i øvrigt Geologiskt Tidsskrift 2003, hæfte 2, udkommet december 2003.
3. Aflæggelse af regnskab
4. Budget for år 2003
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisorer
8. Valg af formand
9. Sammenlægning af foreningens legater til ét legat - se vedlagte forslag til nye vedtægter (separat)
10. Nye vedtægter for DGF - se vedlagte kommenterede forslag fra bestyrelsen (separat)
11. Revision af fundats for Steno Medaljen - se vedlagte begrundede forslag fra bestyrelsen
12. Eventuelt

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer ved udløbet af indsendelsesfristen d. 1. december 2003.

Kl. ca. 19:00 vil der være mulighed for at deltage i en middag i kantinen på Geologisk Museum formedelst 50 kr/
medlem inkl drikkevarer; prisen for ikke-medlemmer er 150 kr. 

Bindende tilmelding er nødvendig, enten pr post til:
Dansk Geologisk Forening, Geologisk Museum. Øster Voldgade 5-7, 1350 København K
eller pr. e-post til dgf@geologi.com.
senest den 16. februar.

Husk at opgive navn, adresse og meget gerne medlemsnummer – betaling vil blive opkrævet ved selve mødet.
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Sammenlægning af foreningens legater (fonde) 

På generalforsamlingen i 2003 fik bestyrelsen opbakning til at arbejde for at foreningens legater (ofte benævnt 
som fondene) sammenlægges til ét legat, der på denne måde vil blive langt lettere at administrere. Bestyrelsen har 
fremsendt et forslag til sammenlægning af legaterne til Civilretsdirektoratet, som har svaret, at en sammenlægning 
kun kræver godkendelse på en generalforsamling, idet der er tale om legater snarere end fonde. 

Bestyrelsen forslår derfor at ‘K. J. V. Steenstrups Geologiske Ekskursionslegat’, ‘Ingeniør Ad. Clements Legat til 
Fremme af Dansk Geologisk Forenings Virksomhed’ og ‘Rejselegat til støtte for nordiske geologiske gæsteforedrag’ 
sammenlægges til ét legat som herefter benævnes ‘Ingeniør Ad. Clements legat til fremme af Dansk Geologisk For-
enings virksomhed’. Forslag til ny fundats er vedlagt.

Nye vedtægter for DGF – hvorfor dog det?

I forbindelse med skift af bankforbindelse kom der fokus på foreningens love. Banken påpegede at det var nødven-
digt at det af loven/vedtægterne fremgår hvem der tegner foreningen, og alene derfor er det nødvendigt med en 
ændring. Når vi nu alligevel skulle at lave ændringer, kunne vi lige så godt gå lidt mere grundigt til værks, dels fordi 
de gamle love efterhånden hører en svunden tid til og dels fordi de er meget uoverskuelige. 

Bestyrelsen har derfor udarbejdet et forslag til nye vedtægter, der naturligvis er solidt funderet i de gamle love, 
men som tager højde for de nødvendige ændringer m.h.t. tegningsret og samtidig giver et langt bedre overblik 
over indholdet.

Bestyrelsen håber naturligvis at medlemmerne tager godt imod forslaget og at det kan vedtages på generalfor-
samlingen, således at det ikke skal sendes til urafstemning blandt alle medlemmer. Vi har vedlagt forslaget til de 
nye vedtægter i en form så de kan sammenlignes med de gamle love. Det skulle således være nogenlunde let at 
danne sig et overblik over de ændringer bestyrelsen foreslår.

GEO – fokus på nordisk geologi
Med dette nyhedsbrev følger et nummer af GEO, som er et norsk tidsskrift der beskæftiger sig med aktuelle emner 
inden for geologi - mest med fokus på norske emner, der dog sagtens kan interessere en dansk læser. DGF har 
fået mulighed for at distribuere det nyeste nummer af bladet, der er helliget nordisk geologi, til sine medlemmer, 
og vi håber det vil blive vel modtaget. Læs blandt andet om olieefterforskning ud for Vestgrønland, de nordiske 
geologiske undersøgelsers aktiviteter, om Geocenter København og ....om DGF! Derudover er der en masse anden 
spændende læsning i hæftet, og vi kan i øvrigt henvise til GeoAktuelts hjemmeside http://www.geoaktuelt.no som 
indeholder et væld af oplysninger, viden og nyttige links.

GeoSites i Danmark – geolokaliteter 
med international appel

Engagerede geologer og geografer identificerede i 1997 et halvt hun-
drede danske geo-lokaliteter med international videnskabelig værdi 
og betydning. Hensigten var at udforme et dansk bidrag til en interna-
tional oversigt som støtte til tiltag for bevarelse og beskyttelse.

Efter at arbejdet i et par år har ligget stille har GEUS i 2003 påtaget sig 
at organisere færdiggørelsen af et bidrag vedrørende oplæg til danske 
GeoSites. Den oprindelige opfordring til at lave en oversigt kom fra 
IUGS (International Union of Geological Societies) til Nationalkomi-
teen for Geologi, på hvis foranledning DGF og det Kongelige Danske 
Geografiske Selskab (KDGS) tog initiativ til at identificere mulige 
danske GeoSites.

Stevns Klint er et af forslagene til danske GeoSites, 
som er af international betydning. Foto Ole Malling.
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I en senere fase vil de foreslåede danske GeoSites blive sammenlignet med analoge lokaliteter i de omkringlig-
gende lande med henblik på at udvælge det internationalt bedste eksempel på det pågældende geologiske eller 
geografiske emne som et internationalt GeoSite.

I alle europæiske lande bruges den samme skabelon til beskrivelse af lokaliteterne. Ud over en del administrative 
oplysninger skal de foreslåede lokaliteter beskrives kortfattet, men dækkende, og der skal så vidt muligt samles en 
liste over videnskabelige referencer for de enkelte lokaliteter. 

Det er planlagt at samle alt dette materiale vedrørende lokaliteterne i løbet af foråret 2004 og at holde et møde 
for bidragyderne, incl. de nye som måtte komme til, i maj 2004. Mødet skal diskutere og prioritere lokaliteterne og 
udarbejde et samlet forslag til danske GeoSites. Opbakningen fra foreningerne er en forudsætning for udpegnin-
gen af mulige GeoSites, idet det forudsættes at der er generel opbakning til listen før den lanceres internationalt. 
Efter omarbejdning hen over sommeren lægges forslaget derfor på nettet og der afholdes et afsluttende åbent 
diskussionsmøde, som organiseres af DGF og KDGS i fællesskab,  i september 2004, hvor det danske forslag færdig-
bearbejdes.

Erik Nygaard og Merete Binderup; GEUS, Øster Voldgade 10, 1350 København K, www.geus.dk

Skagen Oddes opbygning og aflejringsprocesser: 
den geologiske udvikling fra ca. 8000 år siden til i dag

Lars Henrik Nielsen & Peter Niels Johannessen
GEUS

tirsdag den 3. februar kl. 16:00
Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7

Udviklingen af Skagen Odde begyndte for 7–8.000 år siden og fortsætter i dag. På grund af hævningen af landet, der 
har oversteget den samtidige havstigning, er de geologiske lag der opbygger odden, synlige i  kystklinterne langs 
oddens nordvestkyst. De kan derfor undersøges og relateres til de processer, der har dannet dem. Skagen Odde kan 
derfor betragtes som et gigantisk fuldskala laboratorium, hvor der direkte kan drages sammenligning mellem beva-
rede geologiske lag og de marine processer, der gennem årtusinder har ført til oddens dannelse. 

En række sedimentologiske profiler er opmålt, og de viser at den midterste til nordlige del af odden er opbygget af 
fire karakteristiske sedimentære enheder: (nederst) storm sandslag, barre-rende aflejringer, strandaflejringer og tør-
velag (øverst). Processerne der har dannet lagene vil blive diskuteret og sammenlignet med de processer, der virker 
langs odden i dag. 

Undersøgelserne af Skagen Odde har ført til formulering af en deskriptiv sedimentologisk-morfologisk model, der 
vil blive diskuteret. Modellen er blandt andet blevet brugt som inspiration i forbindelse med en beskrivelse og  tolk-
ning af et kompliceret og dybt begravet jurassisk oliefelt på norsk sokkelområde.

På en lokalitet i oddens proksimale til midterste del, forstyrrer et usædvanlig stenlag den vertikale opbygning. For-
skellige bud på aflejringsprocesser vil blive præsenteret. Stenlaget blev dannet for ca. 7.000 år siden nogenlunde 
samtidig med en meget stor undersøisk skred: Storregga skredet i Nordsøen vest for Norge. Skredet medførte dan-
nelsen af store tsunamibølger – jordskælvsbølger. Aflejringer fra disse bølger er påvist både i Skotland og Vestnorge. 
Det er sandsynligt at stenlaget i Skagen Odde er aflejret af tsunamibølger initieret af Storregga skredet.

Lars Henrik Nielsen & Peter N. Johannessen har begge taget deres M.Sc. og Ph.D. i geologi på Geoloisk Institut, Københavs Universitet. Begge er 
ansat på som seniorforskere i Stratigrafisk Afdeling på Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, GEUS, hvor de arbejder med stratigrafi og 
sedimentologi i Danmarks undergrund; især mesozoiske sedimenter. De har tidligere arbejdet med Pleistocæne oddesystemer ved Lyngså syd for 
Sæby i Vendsyssel. 
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The dynamic chalk sea floor:
Seismic data and photogrammetry of the Stevns Klint area reveal 

long-lived contour current systems influencing bathymetry

Finn Surlyk
Geological Institute, University of Copenhagen

tirsdag den 2. marts kl. 16:00
Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7

Stereo-photogrammetric mapping of the 12 km long sea cliff Stevns Klint in cooperation with Tove Damholt and 
Morten Bjerager provides the first complete profile of the cliff since 1853. The method allows projection of the 
digitally recorded data representing all bedding planes, flint bands and hardgrounds onto planes parallel to the 
main lines of section. The result is a stunning picture of one of the World’s finest examples of a biogenic carbonate 
mound complex. 

New seismic data recorded offshore Stevns Klint by Holger Lykke-Andersen and Finn Surlyk necessitate a complete 
re-evaluation of chalk deposition and palaeoceanography. The data show that the c. 1 km thick chalk succession is 
not neatly horizontally bedded as should be expected from a pelagic sediment composed mainly of micron-sized 
coccoliths. In contrast a system of valleys and ridges characterised the chalk sea floor from Cenomanian−Turonian 
time and persisting until its demise in the early Cenozoic. The ridge-valley system has wavelengths in the kilometre 
scale and amplitudes up to 150 m and is traced onshore to the Stevns peninsula based on shallow well data. The 
bathymetric relief is mainly of depositional nature, but erosion, bypass and condensation can also be recognized. 
The ridge-valley system is oriented roughly NW−SE, parallel to the Tornquist Zone, which was a prominent topo-
graphic feature formed by inversion tectonics along the NE margin of the Danish Basin. The ridges and valleys are 
interpreted as controlled by a system of bottom currents flowing parallel to bathymetric contours along the length 
of the Tornquist Zone. 

The chalk sea floor was thus a highly dynamic environment influenced    by long-lived current systems, which con-
trolled the formation of a rather dramatic sea-floor relief. Outcrop, well and oil field data should be re-examined in 
this light and be integrated into a broader picture of the Late Cretaceous cool-water carbonate province.

Finn Surlyk received his cand. scient. (M.Sc.) degree in 1968 and subsequently a Ph.D in 1971, both from the University of Copenhagen. From 1971 to 
1980, he worked as an Associate professor at the University of Copenhagen and received a dr.scient. degree in 1978. Finn Surlyk then became Head 
of the Petroleum Geology Department of the Geological Survey of Greenland (GGU) from 1981 to 1984. From 1984 to 1989 he worked as Research 
Professor at the GGU, and has since 1989 been Professor at the University of Copenhagen.  During his research career Finn Surlyk has published 
more than 141 papers in international journals.



Fundats for ”Ingeniør Ad. Cléments legat til fremme af Dansk
Geologisk Forenings virksomhed”

Ved testamente af 8. december 1932 har ingeniør Ad. Clément bestemt, at der skal
overgives Dansk Geologisk Forening værdipapirer, der giver en årlig rente af 1500 kr.
I anledning af denne disposition har undertegnede sagfører, kreditforeningsdirektør
Carl Herforth som executor testamenti i dødsboet efter ingeniør Ad. Clément og
bestyrelsen for Dansk Geologisk Forening oprettet et legat med følgende fundats.
Fundatsen er ved ansøgning til Civilretsdirektoratet i 2003 ændret i bestemmelserne
2, 4 og 6, som følger. 

1: Legatets navn 
Legatet benævnes ”Ingeniør Ad. Cléments legat til fremme af Dansk Geologisk
Forenings virksomhed”.
Navnet bevaret uændret.

2: Legatkapitalen
Legatkapitalen består ved legatets oprettelse af 33000 kr obligationer af Fyens
Kreditforenings 10. Serie 4% og 4000 kr obligationer af Københavns Kreditforenings
8. Serie 4½%, der af executor testamenti i testators dødsbo er overgået til bestyrelsen
for Dansk Geologisk Forening. Beløbet skal stedse forblive anbragt i
overensstemmelse med de for anbringelser af umyndiges og andre under offentlig
tilsyn stående midler gældende regler. Gevinst, der fremkommer ved udtrækning og
fornyelse af obligationer, skal tillægges legatkapitalen. Legatets aktiver vil være at
forsyne med påtegning om, at der ikke kan rådes over dem uden samtykke af Dansk
Geologisk Forenings bestyrelse.
Til denne bestemmelse tilføjes: 

Legatkapitalen udvides i 2003, efter tilladelse fra Civilretsdirektoratet, med
den kapital, som hidtil har ligget i ”K.J.V. Steenstrups geologiske Exkursionslegat”
samt i  ”Rejselegat til støtte for nordiske geologiske gæsteforedrag”. Dette beløb
udgør 76.872 kr pr. 31.12.2002. Legatkapitalen ligger i depot i et pengeinstitut eller i
Værdipapircentralen.

3: Legatkapitalens uangribelighed
Legatkapitalen må ingensinde angribes. Skulle nogen del af den gå tabt, vil der være
at opspare det nødvendige af den årlige rente, indtil tabet er dækket.
Bestemmelse 3 ændres til:. 
Den udvidede legatkapital på 172.872 kr pr 31. december 2002 må ingensinde
angribes. Skulle nogen del af den gå tabt, vil der være at opspare det nødvendige af
den årlige rente, indtil tabet er dækket.

4: Legatets renteafkast
Af den rente, der årlig indvindes af kapitalen, skal efter testators bestemmelse
anvendes to trediedele eller 1000 kr årlig til publikationer og en trediedel eller 500 kr
årlig til ekskursioner. Anvendelsen af midlerne indenfor hvert af de to nævnte formål
sker efter Dansk Geologisk Forenings bestyrelses nærmere bestemmelse. 
 Denne bestemmelse ændres til:

Den rente, der årlig indvindes af kapitalen, skal anvendes til publikationer,
videnskabelige ekskursioner, gæsteforedrag eller deltagelse i geologiske konferencer.
Anvendelsen af midlerne indenfor hvert af de nævnte formål sker efter Dansk



Geologisk Forenings bestyrelses nærmere bestemmelse. Renteafkastet indsættes på en
bankkonto, hvorfra DGFs bestyrelse kan hæve beløb eller kan akkumulere op til tre
års afkast med henblik på at anvende disse til et formål, som kræver et større beløb
end det enkelte års renteafkast.

 5: Regnskabsaflæggelse m.v.
Legatet bestyres af bestyrelsen for Dansk Geologisk Forening. Der aflægges årlig
særligt regnskab for legatet, hvilket regnskab revideres og decideres på samme måde
som regnskabet for Dansk Geologisk Forening. For legatets regning anskaffes en
protokol, der autoriseres af bestyrelsen for Dansk Geologisk Forening, og i hvilken
denne fundats og de årlige regnskaber indføres.
Bestemmelse 5 bevares uændret.  

6: Legatets anvendelse ved opløsning af  Dansk Geologisk Forening. 
Skulle Dansk Geologisk Forening opløses, bliver renterne af legatkapitalen dog
vedblivende at anvende med to trediedele eller 1000 kr til geologiske publikationer og
med en trediedel eller 500 kr til geologiske ekskursioner, og administrationen af
legatets midler overgår da midlertidigt til den naturvidenskabelige forening, som den
sidste bestyrelse i Dansk Geologisk Forening efter given bemyndigelse af
generalforsamlingen måtte udpege, indtil en ny geologisk forening med lignende
formål som den nuværende ⎯ eventuelt en geologisk sektion af en anden
naturvidenskabelig forening ⎯ er oprettet og kan overtage legatet.
Denne bestemmelse ændres til:

Skulle Dansk Geologisk Forening opløses, skal renterne af legatkapitalen
vedblivende anvendes til geologiske publikationer, videnskabelige ekskursioner,
gæsteforelæsere eller deltagelse i geologiske konferencer. Administrationen af
legatets midler overgår da midlertidigt til den naturvidenskabelige forening, som den
sidste bestyrelse i Dansk Geologisk Forening efter given bemyndigelse af
generalforsamlingen måtte udpege, indtil en ny geologisk forening med lignende
formål som den nuværende – eventuelt en geologisk sektion af en anden
naturvidenskabelig forening – er oprettet og kan overtage legatet.

Legatets protokol og fundats er underskrevet i København den 25. Marts 1935 af
executor testamenti samt Dansk Geologisk Forenings bestyrelse:
Carl Herforth
Victor Madsen
Keld Milthers
V. Nordmann
Sigurd Hansen
Hans Clausen

Legatets fundats er ændret ved Generalforsamlingen i 2004, og  underskrevet af
bestyrelsen for Dansk Geologisk Forening.  



Forslag til nye vedtægter for Dansk Geolo-
gisk Forening

§ 1 Navn 
Stk.1. Foreningens navn er Dansk Geologisk For-
ening (DGF), stiftet d. 16. januar 1893 i København.

Stk. 2. I internationale publikationer og korrespon-
dance benyttes navnet ’Geological Society of Den-
mark’.

§ 2 Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at fremme interessen 
for geologi og beslægtede videnskaber, at knytte 
deres dyrkere nærmere sammen og særlig virke for 
udbredelsen af kendskab til de geologiske forhold 
især inden for det danske rige.

Stk. 2. Foreningen virker for sit formål ved afhol-
delse af møder med foredrag og diskussioner om 
geologiske og beslægtede emner, ved udgivelse af 
publikationer, afholdelse af geologiske ekskursioner 
med videre.

Stk. 3. Dansk Geologisk Forening bestyrer ‘Ingeniør 
Ad. Clements Legat til fremme af Dansk Geologisk 
Forenings virksomhed’ for hvilket der gælder en 
særlig fundats.

Stk 4. Dansk Geologisk Forening administrerer den 
i 1969 indstiftede Steno medalje, for hvilken der 
gælder en særlig fundats.

§ 3 Møder og klubber
Stk. 1. Foreningens ordinære møder afholdes som 
regel en gang om måneden i tidsrummet fra 1. okto-
ber til 30. april.

Stk.2. Bestyrelsen underretter skriftligt medlem-
merne om afholdelse af møder og andre aktiviteter 
via foreningens hjemmeside og pr. e-post. Bestyrel-
sen kan yderligere vælge at udsende oplysninger om 
aktiviteter pr. post.

Stk. 3. DGF’s bestyrelse kan oprette eller tilknytte 
faglige klubber, der arbejder for at fremme afgræn-
sede faglige geologiske fagområder til foreningen.

Love for Dansk Geologisk Forening 
(vedtaget 1/11-2001)

§ 1.
Foreningens formål er at fremme interessen for 
geologi og beslægtede videnskaber, at knytte 
deres dyrkere nærmere sammen og særlig virke 
for udbredelsen af kendskab til de geologiske 
forhold inden for det danske rige.

§ 2.
Foreningen virker for sit formål ved afholdelse 
af møder med foredrag, referater og diskussio-
ner om geologiske og beslægtede emner, ved 
udgivelse af trykte publikationer, afholdelse af 
geologiske ekskursioner og ved andre til rådig-
hed stående midler.

§ 21.
Dansk Geologisk Forening bestyrer følgende 
legater: ‘K. J. V. Steenstrups Geologiske Eks-
kursionslegat’, ‘Ingeniør Ad. Clements Legat til 
Fremme af Dansk Geologisk Forenings Virk-
somhed’ og ‘Rejselegat til støtte for nordiske 
geologiske gæsteforedrag’.

§ 20.
Dansk Geologisk Forening opretholder og admi-
nistrerer den i 1969 indstiftede Steno medalje, 
for hvilken der gælder en særlig fundats.

§ 3.
Foreningens ordinære møder afholdes som regel 
en gang om måneden i tidsrummet fra 1. okto-
ber til 30. april.

§ 8.
Bestyrelsen underretter skriftligt medlemmerne 
om møders afholdelse samt om de foredrag, 
der er anmeldte til mødet, og de emner. der 
skal forhandles. Ordstyreren kan dog uden for 
dagsordenen give medlemmer ordet for mindre 
meddelelser.

§ 10.
Besøgende kan med bestyrelsens samtykke ind-
føres af et medlem til et enkelt møde.

§ 9.
Mellem Dansk Geologisk Forening og de geo-
logiske klubber består et samarbejde, idet disse 
faglige klubbers præsidier sammen med Dansk 
Geologisk Forenings bestyrelse udgør et geolo-
gisk samarbejdsudvalg. Medlemmer af Lunds 
Geologiska Fältklub og nordiske søsterforenin-
ger har adgang til foreningens møder og ekskur-

Kommentar

Ny paragraf.

Formål uændret, kun 
mindre tekniske ændringer.

Teknisk ændring pga sam-
menlægning af legater.

Ændret pga vanskelige 
fi nansieringsforhold.

Uændret.

Ændret således at der kan 
indkaldes vha e-post og 
hjemmeside.

Slettet da gældende prak-
sis alligevel tillader alle at 
deltage.

Da alle kan deltage i 
møderne er der ingen 
grund til at nævne søster-
organisationer. Afsnittet om 
klubber er moderniseret



§ 4 Publikationer og andre udgivelser
Stk.1. Foreningen udgiver ‘Bulletin of the Geolo-
gical Society of Denmark’ med originale bidrag 
af international interesse skrevet på engelsk og 
underlagt ekstern bedømmelse. Bulletinen ledes 
af et redaktionskollegium bestående af en eller 
fl ere redaktører samt af en redaktionskomité, der 
sammensættes af bestyrelsen.

Stk. 2. Foreningen udgiver ‘Geologisk Tidsskrift’ 
indeholdende artikler, der er skrevet på dansk samt 
bestyrelsens årlige beretning om foreningens 
aktiviteter. Tidsskriftet ledes af en redaktør i 
samarbejde med en redaktionskomité. Foreningens 
bestyrelse udgør redaktionskomitéen.

§5 Medlemsskab
Stk. 1. Foreningen er åben for alle idet der skelnes 
mellem følgende personlige medlemsgrupper:

a: årsbetalende personlige medlemmer
b: årsbetalende personlige studentermedlemmer
c: personlige livsvarige medlemmer, der har 

tegnet et sådant medlemsskab inden d. 9. 
februar 1970. 

Stk. 2. Studentermedlemsskab kan højst oppebæres 
i fem år.

Stk. 3. Institutioner, fi rmaer etc kan efter godken-
delse af bestyrelsen optages som støttemedlemmer 
af foreningen. Støttemedlemmer kan være repræ-
senteret i foreningen ved en navngivet person med 
de rettigheder og pligter som tilkommer et person-
ligt medlem.

Stk. 4. Indmeldelse kan ske enten elektronisk via 
foreningens hjemmeside eller ved skriftlig henven-
delse til foreningens sekretariat.

sioner. Bestyrelsen sender meddelelse om disses 
afholdelse til Fältklubbens og søsterforeningernes 
sekretærer.

§ 7.
Foreningens møder ledes af formanden, næstfor-
manden eller i deres forfald et andet bestyrelses-
medlem. Ønsker ordføreren selv at tage ordet, 
som foredragsholder eller i en diskussion, viger 
han sit sæde som ordstyrer.

§ 14.
Stk. 1. Foreningen udgiver ‘Bulletin of the Geo-
logical Society of Denmark’ med originale bidrag 
af international interesse skrevet fortrinsvis på 
engelsk. Bulletinen ledes af en redaktør og af en 
redaktionskomité, der sammensættes af bestyrel-
sen.

Stk. 2. Foreningen udgiver ‘Geologisk Tidsskrift’ 
indeholdende artikler, der er skrevet på dansk. 
Tidsskriftet indeholder også oplysninger om 
foreningens og bestyrelsens aktiviteter. Tids-
skriftet ledes af en redaktør i samarbejde med en 
redaktionskomité. Foreningens bestyrelse udgør 
redaktionskomitéen.

§ 15.
Foreningens tidsskrifter udveksles i byttefor-
bindelser i så stor udstrækning som muligt. Den 
derved og på anden måde erhvervede litteratur 
overdrages først og fremmest til danske offentlige 
institutioner.

§ 11.
Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til 
bestyrelsen. Institutioner, fi rmaer m.v. kan optages 
som medlemmer mod betaling af særligt kontin-
gent fastsat af generalforsamlingen.

§ 12.
Æresmedlemmer optages på forslag af bestyrelsen 
ved urafstemning, når 2/3 af de afgivne stemmer 
er derfor.

Bestemmelsen udgår.

Ændringer der understre-
ger at der er tale om et 
internationalt tidsskrift. 
Redaktionen  beskrives iht 
faktiske forhold.

Ændringerne afspejler de 
faktiske forhold. Besty-
relsen skal afgive skriftlig 
beretning i tidsskriftet.

Bestemmelsen udgår - ikke 
aktuelt.

Ingen indholdsmæssig 
ændring.

Sætter begrænsning på et 
studentermedlemsskabs 
varighed.

Ingen indholdsmæssig 
ændring. Giver dog institu-
tioner rettigheder. Kontin-
gent, se ny §7

Ingen indholdsmæssig 
ændring.

Bestemmelsen udgår.



§ 6 Udmeldelse
Stk. 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren 
inden d. 1. marts.

§ 7 Kontingent
Stk. 1. Kontingentet for personlige medlemmer 
fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Medlemskontingent for fi rmaer, institutio-
ner fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3. Indbetalingsterminer og opkrævningsform 
fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 4. Ved 50 års personligt medlemsskab af for-
eningen opnås kontingentfrihed.

§ 8 Restance
Stk.1. Kontingentet skal være betalt inden udgan-
gen af forfaldsmåneden. Kassereren kan opkræve 
et af bestyrelsen fastsat gebyr ved udsendelse af 
rykkere i forbindelse med restancer.

§ 9 Ordinær generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste 
myndighed i alle anliggender.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én 
gang årligt inden udgangen af februar.

Stk. 3. Forslag som ønskes behandlet på den ordi-
nære generalforsamling skal være indsendt skrift-
ligt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsam-
lingens afholdelse. 

Stk. 4. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt 
med mindst 4 ugers varsel med angivelse af fore-
løbig dagsorden. Endelig dagsorden med angivelse 
af indkomne forslag samt fremlæggelse af revi-
deret regnskab skal fremgå af foreningens hjem-
meside senest en uge før generalforsamlingen og 
annonceres med e-post til alle der har tilmeldt sig 
foreningens e-postliste.

Stk. 5. Adgang til generalforsamlingen har alle 
foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen 
måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, 
som ikke er i kontingentrestance.

Stk. 6. Der kan stemmes enten ved personligt 
fremmøde eller ved personlig fuldmagt. Ingen 
fremmødt kan have mere end to fuldmagter.

Stk. 7. Ti tilstedeværende medlemmer kan forlange 
skriftlig afstemning ved alle generalforsamlingsbe-
slutninger. 

Stk. 8. En rettidig indvarslet generalforsamling er 
beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 13.
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsam-
lingen. Kontingentet skal være indbetalt senest 
1. april. Udmeldelser skal være indsendt inden 
samme dato. 50 års medlemskab giver kontingent-
frihed.

§ 16.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myn-
dighed.

§ 19.
Indvarslinger til generalforsamlinger, såvel ordi-
nære som ekstraordinære skal være udsendte 
mindst 6 dage før afholdelsen og indeholde fuld-
stændig angivelse af dagsordenen.

§ 17.
Den ordinære generalforsamling afholdes normalt 
i januar. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, 
valgt uden for bestyrelsen blandt foreningens 
medlemmer. På generalforsamlingen afl ægges 
beretning om foreningens aktivitet i det forløbne 
år. Det reviderede regnskab fremlægges til god-
kendelse. Der afl ægges særskilt regnskab for de 
foreningen tilhørende fonds. Regnskabsåret følger 
kalenderåret. Generalforsamlingen fastsætter 
kontingentet for det kommende år (jf. paragraf 
13). Efter valget af bestyrelse for det kommende 
år (jf. paragraf 4) vælges to revisorer for samme 
tidsrum. Generalforsamlingsbeslutninger vedtages 
ved simpel stemmefl erhed dog fordres til vedta-
gelse af lovændringer 2/3 af de afgivne stemmer 
og at mindst 10% af foreningens medlemmer er 
til stede. Er dette sidste ikke tilfældet, og forslaget 
dog vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, skal 
beslutningen godkendes ved en urafstemning, 
hvor 2/3 af de afgivne stemmer skal være for for-
slaget. 10 tilstedeværende medlemmer kan for-
lange skriftlig afstemning ved alle generalforsam-
lingsbeslutninger. Medlemmer, der måtte ønske 
specielle emner optaget på den ordinære general-
forsamlings dagsorden, skal indsende motiverede 
forslag til bestyrelsen inden 1. december.

Ændring af dato ift §13.

Ingen  ændringer vedr 
personlige medlemmer. 
Det foreslås at støttemed-
lemsskab kan fastsættes 
individuelt af bestyrelsen, 
ligesom indbetalingstermi-
ner og opkrævningsform.

Ny bestemmelse, der giver 
mulighed for at opkræve 
rykkergebyr.

Præcisering

Præcisering af §17 
- februar valgt pga regn-
skabsteknik.

Fremgår af §17, der dog 
krævede forslag inden d. 1. 
december.

Præcisering af §17, dog 
længere varsel, mulighed 
for e-post og hjemmesi-
deannoncering af endelig 
dagsorden.

Ny bestemmelse - præci-
sering.

Præcisering af §17 - mulig-
hed for at stemme vha 
fuldmagt indføres..

Uændret ift §17.

Præcisering af §17.



Stk. 9. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, 
der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslut-
ninger træffes ved simpelt stemmefl ertal. Dog 
kræver vedtægtsændringer og foreningens opløs-
ning kvalifi ceret majoritet – jvf. § 16 og § 17.

Stk. 10. Foreningens bestyrelse består af mindst 
7 og højst 12 medlemmer der vælges for to år ad 
gangen på den ordinære generalforsamling. Besty-
relsen afgår skiftevis efter tur således at mindst 3 
og højst 6 medlemmer er på valg om året. Besty-
relsen fordeler selv forretningerne som næstfor-
mand, sekretær, og kasserer mellem sig. I tilfælde 
af stemmelighed fi nder bundet omvalg sted på 
generalforsamlingen. Genvalg kan fi nde sted, dog 
må formandspladsen højst 4 år i træk beklædes af 
den samme. Funktionstiden begynder umiddelbart 
efter generalforsamlingen.

§ 10 Dagsorden
Stk.1. Dagsorden for den ordinære generalforsam-
ling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 

det forløbne år til godkendelse.
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for 

det kommende år.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Behandling af indkomne forslag.
7) Valg af formand.
8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant.
10) Eventuelt.

§ 11 Regnskab
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen skal senest 14 dage inden den 
ordinære generalforsamling afgive driftsregnskab 
for det foregående år og status pr. 31. december til 
revisoren. Driftsregnskab og status udarbejdes af et 
revisionsfi rma. Det forelægges den ordinære gene-
ralforsamling til godkendelse og skal være forsynet 
med den valgte revisors påtegning og underskrift.

Stk. 3. Revideret regnskab og budget for det kom-
mende år skal fremgå af foreningens hjemmeside 
senest en uge før generalforsamlingen.

§ 4.
Foreningens bestyrelse består af mindst 7 og højst 
12 medlemmer, der vælges på den årlige general-
forsamling. Skriftlig hemmelig afstemning afhol-
des, såfremt 2 mødedeltagere fremsætter ønske 
herom. Urafstemning afholdes, såfremt mindst 
10 medlemmer inden 1. november fremsætter 
skriftligt ønske herom. Bestyrelsens formand 
vælges ved særskilt afstemning, medens de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer selv fordeler forretnin-
gerne mellem sig som næstformand, sekretær, 
kasserer, bibliotekar og bestyrelsens repræsentant 
i Århus. Kun stemmer afgivet på forud for afstem-
ningen opstillede kandidater er gyldige. I tilfælde 
af stemmelighed fi nder bundet omvalg sted på 
generalforsamlingen. Genvalg kan fi nde sted, dog 
må formandspladsen højst 4 år i træk beklædes af 
den samme. Funktionstiden begynder umiddelbart 
efter generalforsamlingen.

§ 5.
Indtræder vakance i bestyrelsen, sker supplerings-
valg på det førstkommende møde, hvortil lovlig 
indvarsling kan ske (cfr. paragraf 20).

Præcisering af §17

Stort set uændret §4 - dog 
indføres 2-årige valgperio-
der med skiftende perioder 
for at sikre kontinuitet. 
Bestemmelsen om at der 
skal være 1 medlem fra 
Århus Universitet udelades.

Udgår pga bestyrelsens 
nuværende størrelse.

Præcisering af §17.

Fremgår af §17.

Præcisering af §17. Det 
fastlægges at  regnskab 
skal udarbejdes eksternt.

Præcisering af §17, med 
ny bestemmelse om at 
regnskabet fi ndes på hjem-
mesiden inden generalfor-
samlingen. 



§ 18.
Ekstraordinære generalforsamlinger kan kun 
afholdes i tidsrummet 1. oktober til 30. april. 
De indvarsles enten direkte af bestyrelsen eller 
gennem denne efter skriftlig motiveret forlan-
gende af mindst 10 medlemmer, senest 3 uger 
efter dettes indlevering.

§ 6.
Bestyrelsesbeslutninger kræver simpel stem-
mefl erhed. Af bestyrelsesmøderne udarbejdes et 
beslutningsreferat, der godkendes ved det efterføl-
gende bestyrelsesmøde.

§ 12 Revision
Stk. 1. På den ordinære generalforsamling vælges 
for et år ad gangen en revisor og en revisorsup-
pleant. Revisoren skal hvert år inden den ordinære 
generalforsamling gennemgå det samlede regnskab 
og påse, at beholdningerne er til stede. Revisions-
formen er regnskabsmæssig revision, og drifts-
regnskab og status forsynes med en påtegning. 
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse 
regnskab og beholdninger.

§ 13 Hæftelse
Stk. 1.  Foreningen hæfter kun for sine forpligtel-
ser med den af foreningen til enhver tid hørende 
formue.

§ 14 Ekstraordinær generalforsamling
Stk.1. Ekstraordinære generalforsamlinger kan 
kun afholdes i tidsrummet 1. oktober til 30. april. 
De indvarsles enten direkte af bestyrelsen eller 
gennem denne efter skriftlig motiveret forlangende 
af mindst 10% af medlemmerne. Generalforsam-
lingen skal afholdes senest 3 uger efter begærin-
gens modtagelse. 

Stk.2. For så vidt angår øvrige krav til indkaldel-
sen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de 
samme bestemmelser som for den ordinære gene-
ralforsamling.

§ 15 Bestyrelsen, tegning
Stk.1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse 
og repræsenterer foreningen i alle forhold. Besty-
relsen kan nedsætte nødvendige udvalg til vareta-
gelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stk. 2. Foreningen tegnes af formanden eller næst-
formanden samt kassereren i forening. 

Stk. 3. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretnings-
orden.

Stk. 5. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 
mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. 
Bestyrelsesbeslutninger kræver simpel stemme-
fl erhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens 
stemme afgørende.

Stk 6. Af bestyrelsesmøderne udarbejdes et beslut-
ningsreferat, der godkendes ved det efterfølgende 
bestyrelsesmøde.

§ 16 Vedtægtsændringer
Stk. 1. Ændring af vedtægterne kan ske på enhver 
generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer er for forslaget.

Præcisering af §17. I stedet 
for 2 revisorer vælges 
dog kun én revisor og en 
revisorsuppleant idet regn-
skaber for fremtiden udar-
bejdes eksternt.

Ny bestemmelse  - besty-
relsen hæfter ikke person-
ligt for foreningen.

Uændret, bortset fra at der 
nu kræves 10% af medlem-
merne for at kræve ekstra-
ordinær generalforsamling 
mod før kun 10 medlem-
mer.

Ny bestemmelse - præci-
sering

Ny bestemmelse - præcise-
ring af bestyrelsens status.

Ny bestemmelse - nødven-
dig ift bank.

Ny bestemmelse af prakti-
ske hensyn.

Ny bestemmelse - præcise-
ring af bestyrelsens status.

Præcisering af §6.

Uændret ift §6.

Fremgår af §17, dog er 
kravet om at 10% af med-
lemmerne er til stede slet-
tet, da dette krav medfører 
at eventuelle vedtægtsæn-
dringer altid skal sendes 
til omkostningskrævende 
urafstemninger.



§ 22.
Foreningen kan kun opløses ved urafstemning 
og såfremt 5/6 af de afgivne stemmer er derfor. 
Administrationen af foreningens midler overgår 
da midlertidigt til den naturvidenskabelige for-
ening, som den sidste bestyrelse i Dansk Geolo-
gisk Forening efter bemyndigelse af generalfor-
samlingen måtte udpege, indtil en ny geologisk 
forening med lignende formål som den nuværende 
- eventuelt en geologisk sektion af en anden natur-
videnskabelig forening - er oprettet og kan over-
tage administrationen af midlerne.

§ 17 Foreningens opløsning
Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun ske 
såfremt det vedtages med 2/3 af de afgivne stem-
mer ved to på hinanden følgende generalforsam-
linger.

Stk. 2.  Den sidste generalforsamling som vedtager 
endelig opløsning af foreningen skal også vedtage 
en beslutning om brugen af foreningens midler.

Bestemmelsen om 5/6-dels 
fl ertal ved en urafstemning 
erstattes af 2/3-dels fl ertal 
på to på hinanden føl-
gende generalforsamlinger. 
Bestemmelsen om brugen 
af foreningens midler er 
forenklet.



Steno medaljen

Forslag til ændring af fundatsen. Fundatsen er trykt i Dansk Geologisk Forenings Årsskrift for 1970,
109-110 og findes ligeledes på http://www.2dgf.dk/Priser/Steno_medaljen/steno%20fundats.htm

Par. 1: uændret

Par. 2: uændret

Par. 3:
Medaljen kan af Dansk Geologisk Forening tildeles udlændinge, og i særlige tilfælde danske, som har
ydet betydningsfulde bidrag inden for de geologiske videnskaber.

Ændringsforslag:
Medaljen kan af Dansk Geologisk Forening tildeles udlændinge og danske, som har ydet
betydningsfulde bidrag inden for de geologiske videnskaber.

Par. 4:
Beslutningen om tildeling træffes af en medaljekomité bestående af Dansk Forenings bestyrelse og de
tre sidst afgåede formænd for foreningens bestyrelse. Tildelingen finder sted med kortere eller længere
mellemrum, dog ikke overstigende fem år.

Ændringsforslag:
Beslutningen om tildeling træffes af en medaljekomité bestående af  medlemmer af Dansk Forenings
bestyrelse evt. suppleret med 1-3 medlemmer udefra. Disse kan udpeges blandt afgåede formænd for
eller medlemmer af foreningens bestyrelse. Tildelingen finder sted med kortere eller længere
mellemrum, dog ikke overstigende fem år.

Par. 5: uændret

Par. 6: uændret

Par. 7: uændret

Par. 8: uændret

Motivation for ændringsforeslagene:
Paragraf 3 forenkles, således at nationalitet ikke er væsentlig ved tildeling af medaljen.

Paragraf 4 ændres, således at den til enhver tid siddende bestyrelse er friere stillet ved nedsættelsen af
en medaljekomité. Komitéen skal have en rimelig størrelse, og i perioder, hvor DGFs bestyrelse har
mange medlemmer, vil disse, sammen med tre afgåede formænd, udgøre en unødig stor komité.
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