
Generalforsamling i Æ Skurrehat den 23/1 2019 
 
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 
    Dirigent: Inger Thamdrup 
    Stemmetællere: Ingen 
    Antal fremmødte medlemmer 14. 
    Referenter: Peer Høgsberg og Fjord Josephsen 
 

2. Formandens beretning v/ Tage Madsen 
    Formandens beretning fra generalforsamlingen kan læses i Svampe nr. 79 i 2019.  
 
   Foreningen har pt. 170 husstande – det vil sige fra 170 – 190 medlemmer. 
   Helmuth har hvervet 27 nye medlemmer i 2018. 
   Medlemmer skal i tale ved vore generalforsamlinger. Dette er vigtigt, da vi ellers bliver en egenrådig 
   bestyrelse. 
 
   Bestyrelsen har besluttet ikke at deltage i økologisk høstmarked i 2019. 
 
   2018 var et tørt år.  Først fra august da regnen kom startede svampesæsonen. Derfor blev sæsonen kort  
   men intensiv. De fleste glemmer dog desværre at vinteren også kan byde på mange svampe oplevelser. 
   Æ Skurrehat vil i 2019 prøve at undersøge Skjern Å - området for artsrige naturområder, f.eks. Råddensig   
   Kær som bidrag til en kommende Nationalpark i området. 
 
   Projekter i 2018: 
   Gul Nøkketunge 
   Arten er gullistet og er blevet fundet i flere uforstyrrede områder. Vi erfarede at den er væk på Lønborg   
   Hede. Dette projekt mener jeg skal fortsætte fremover, da dette giver en historik, der vil være  
   interessant både lokalt og på landsplan. 
 
   Slægten pigsvampe: 
   Benny Christensen har kørt dette projekt for rødlistede arter i omkring 10 år i Stråsø Plantage og  
   Hoverdal.  
 
   Grøn følgegruppe for en mulig Nationalpark i Skjern Å området: 
   Bestyrelsen har valgt Inger Thamdrup og Fjord Josephsen som repræsentanter i gruppen. 
   Gruppen består af 19 foreninger og har et månedligt møde. 
   Ringkøbing-Skjern kommune har nedsat et nationalparkudvalg, og på følgegrupperne deltager der 2    
   medlemmer fra udvalget.  
   Følgegruppen holder møde 1 uge før udvalgsmødet og dagsordenen er en gennemgang af dagsordenen   
   for udvalgets kommende møde.  
   Der har været et fællesmøde for udvalg og følgegruppe, hvor visioner for en kommende Nationalpark er  
   blevet diskuteret. 
  Vision og navn på kommende Nationalpark vedtages på et fællesmøde ultimo januar 2019. 
 

   Hjemmeside og nyhedsbreve 
   Hjemmesiden har fået ny administrator i starten af 2018. Fjord Josephsen har afløst Anna Andersen.  
   Fjord har overtaget foreningens PC fra Hanne Petra.  
 
   Der er blevet taget hånd om foreningens mailadresse info@svampeivestjylland.dk som kan tilgås via   
   hjemmesiden. Indkomne mails besvares nu af rette vedkommende. 

mailto:info@svampeivestjylland.dk


 
   Der er afholdt flere bestyrelsesmøder omkring fremtidig opbygning af hjemmesiden.  
   Hjemmesiden vil få: 
   en ny logisk opbygget menulinje. 
   et databaseprogram med foto af arter 
   et nyt mere brugervenligt kalenderprogram 
   et månedens foto på hjemmesidens forside. 
 
   Der er oprettet en kontaktformular, hvor det er muligt at tilmelde sig til foreningens nyhedsbreve. 
   Fremover vil vi sende referater ud fra Grøn følgegruppes møder som nyhedsbreve til alle medlemmer af   
   Æ Skurrehat, der ønsker det og håber dermed at få respons, som kan gives via vores hjemmeside  
   svampeivestjylland.dk  
 
   Hjemmesideansvarlig og kasserer skal have stor ros for deres indsats. 
 
   Formandens beretning blev godkendt med applaus. 
 

3. Fremlæggelse af regnskab v/Tina Larsen 

    Den nye persondatalov og nye foreningsregler har voldt en del problemer i den første halvdel af året. 
 
   Regnskabet vedlagt som link på hjemmesidens forside. 
 
   Kassererens beretning blev godkendt med applaus. 
 

4. Behandling af indkomne forslag 
    Ingen. 
 

5. Budget for næste års aktiviteter 

    Vi har modtaget forslag om indkøb af flere bannere med rød fluesvamp som motiv. 
    Prisen er 1000 kr. pr stk. Forslaget behandles på næstkommende bestyrelsesmøde. 
    Årligt abonnement til hjemmesiden på ca. 400 kr.  
    Indkøb af apps til hjemmeside ca. 500 kr. 
    Bestyrelsen arbejder på en tur til Skarrildhus, hvor stedets kok på restaurant Signatur vil lave 
    svamperetter af deltagernes fund. Pris endnu ikke aftalt. 
 

6. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer for to år 
     Genvalg af 
    Jonna Kabel Larsen, Charly Rise og Helmuth Andresen 
   Nyvalg af Pernille Hansen 
 

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for to år 
    Genvalg af  
    Fjord Josephsen 
    Ingen 2. suppleant valgt. 
 

8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant, begge for et år 
    Revisor 
    Genvalg af Ove Møberg 
    Revisorsuppleant 
    Inger Thamdrup 
 
9. Eventuelt intet. 
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