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GENERALFORSAMLINGSREFERAT  
Torsdag den 1. oktober 2020 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Dansk 
Naturhistorisk Forening. Mødestedet var Biologisk Institut, Bygning 1, Auditorium A 
Universitetsparken 15, 2100 København Ø. 

Fremmødte fra bestyrelsen: Jos Kielgast, Jette Eibye-Jacobsen, Zandra Sigvardt, Arn Rytter Jensen, 
Morten Simonsen, Sara Høst. 

1. Valg af dirigent og referent. 

Jørgen Olesen valgt til dirigent. Arn Rytter Jensen valgt til referent. 

2. Formandens beretning v. Jette Eibye-Jacobsen 

Formanden fremhævede kort i overskrifter beretningens indhold. Der fremkom enkelte afklarende 
spørgsmål fra forsamlingen. Herefter blev beretningen taget til efterretning.  

• Mødekalender 2019/2020: 7 Foredrag og 1 ekskursion. 

o På grund of Corona er der ikke blevet afholdt så mange foredrag og ekskursioner som 
normalt. 

o Mødekalender efterår 2019, stadig for få deltagere til foredragene. 

§ Antal deltagere på de fem foredrag hvor der blev registeret deltagere var d. 19/9: 
18 deltagere, 3/10: 21 deltagere, 31/10: 32 deltagere, 7/11: 22 deltagere og d. 
12/12: 26 deltagere. Det er et gennemsnit på 23,8 deltagere pr. foredrag hvilket 
er nogenlunde det samme som foredrags sæsonen 2019 forår med 24 deltagere 
pr. foredrag men lavere end sæsonen 2018 efterår med 40 deltagere pr. foredrag.  

§ En aflysning d. 14/11/2019. 

§ Rundvisning d. 28/11 på NaturMedicinsk Museum blev gennemført. Morten 
Simonsen har navnen og må meget gerne sætte dem ind DNF mødebogen med 
deltagerer. 

o Mødekalender forår 2020, påvirker af Corona. 

§ Kun to foredrag d. 6/2: 25 deltagere og d. 5/3: 31 deltagere. Det er et snit på 28 
deltagere pr. foredrag.  

§ Fem aflysninger hovedsageligt på grund af Corona. 
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• Rejse og Ekskursionsfonden:  

o Der blev i alt uddelt 8000 kr. til 3 studerende:  

o Anton Enghoff-Poulsen kursus ”MSc Geology Field and Methods Course” med 2 
ugers feltarbejde i USA.  Støttet med 3000 kr.  

o Malte Jarlgaard Hansen kandidatprojektet: “Evolutionen af huleorme fra familien 
Nerillidae (slægt: Speleonerilla)”. Støttet med 2500 kr.  

o Agnete le Maire Madsen kandidatprojektet: ”Nematideinfektioner i 
pygmækamæleoner”. Støttet med 2500 kr. 

• Annoncering og sociale medier: Ansatte ved Biologisk Institut, Ansatte ved Statens 
Naturhistoriske Museum, Universitetsavisen, www.fugleognatur.dk, Facebook DNF, Facebook 
Biologi, evt. emnespecifikke fora og andre foreninger, http://dnf.ku.dk/. 

• Foreningens medlemssammensætning er stadig et problem: Der kommer ikke nok nye 
medlemmer til, 40% er pensionister. Medlems sammensætningen er som følger: 30% af 
foreningen har været medlemmer over 50 år og betaler derfor ikke kontingent. 10% er 
pensionister. 13% er studerende. 9% er familie. 38% er almindeligt medlemskab. Der er 
omkring 237 medlemmer i foreningen. 

• Forslag fra bestyrelsen for at genopfriske foreningen og tiltrække nye medlemmer: 

o Forsøg med ændre foredrags tidspunkt. 

o Flere foredrag på engelsk. 

o Nyt logo. 

o Oprettelse of YouTube kanal med video af foredrag. 

o Fordeling af foreningens Danmarks Fauna midler til rejsefond og Schibbye’ske Præmie. 

o Oprettelse af en DNF’s talentpris. 

Spørgsmål fra forsamlingen: 

• Fra Jørgen Olesen: Hvorfor ændre man ikke reglen om at pensionister ikke betaler (Efter 50 års 
medlemskab af foreningen bortfalder kontingentet, på nuværende tidspunkt udgør det 30% af 
medlemmerne).  

• Formand Jette Eibye-Jacobsen: Foreslår at man i stedet for at ændre reglen, kan opfodrede ikke 
betalende medlemmer til at være sponsorer af foreningen, med frivilligt indbetaling. 



Dansk Naturhistorisk Forening generalforsamling den 01/10-2020  

Side 3 af 7 
 

• Formand Jette Eibye-Jacobsen: Forslår at hæve kontingentet, så foreningen får 
flere penge til foreningsarbejde så som fondsarbejdet m.m. Foreningens 
kontingent er ikke blevet ændret i mange år.  

• Jos Kielgast: Foreslår i stedet at sænke kontingent for at tiltrække flere medlemmer. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab for DNF v. Arn Rytter Jensen  

Kasserer Arn Rytter Jensen har ikke nået at få færdigt gjort regnskabet for 2019 og rengskabet fra 2018 
mangler stadig at blive sendt til revision. Kasserer Arn Rytter Jensen oplyser at når begge regnskaber er 
færdiggjort og har gennemgået revision vil han indkalde til ekstraordinær generalforsamling så de kan 
blive godkendt af foreningen.  

 

4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne  

• Nyt logo, præsentation af logo forslag. 

o Tre forskellige forslag blev fremlagt, men intet nyt logo blev valgt endnu og der bliver 
arbejdet videre med det. 

Originalt logo:  1.  2.  3.  

• Oprettelse of YouTube kanal med video af foredrag. 

o Filme foredrag og lægge dem på YouTube før næste foredrag. Foredrag bliver lagt op 
14 dage efter de bliver afholdt som reklame for næste foredrag. Så har forelæser også en 
mulighed for at se sit foredrag igennem før det bliver lagt online.  

• Danmarks Fauna er endegyldigt nedlagt grundet: 

o Manglende indleveringer af nye manuskripter. 

o Vigende salg og interesse. 

o Mange af bindende er digitaliseret og gratis tilgængelige på 
https://www.biodiversitylibrary.org/. 

• Adolf Jensen fond til bestyrelses arrangementer nedlægges også: 
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o Der er ikke nok penge til bestyrelses arrangementer. 

o Bestyrelsen betaler selv. 

o Medlemmer af bestyrelsen der er studerende kan blive støttet af de andre medlemmer i 
bestyrelsen med fast arbejde. 

• Midlerne fra Danmarks Fauna og Adolf Jensen fond skal bruges til: 

o Flere penge til DNFs Rejse og Ekskursionsfonden. 

o Flere penge til den Schibbye’ske Præmie. 

o Oprettelse of DNFs Talentpris til unge, lovende forskere. Talentprisen skal være i 
forbindelse med et arrangement hvor der blev lavet en konkurrence med tilskuere, f. eks. 
som en række mindre foredrag. Som en kombination af at støtte yngre forskere og 
tiltrække flere folk til foreningen og dens foredrag. 

• Forslag fra medlemmerne. 

o Igen modtagne forslag.  

 

Spørgsmål fra forsamlingen: 

• Fra Jørgen Olesen: Den Schibbye’ske Præmie er lidt skjult og bedaget, da det kun er efter 
indstilling fra vejledere eller andre professorer at potentielle modtagere kan få præmien. Det er 
svært at få indstillinger ind uden et stort benarbejde fra DNF bestyrelsen og der er ikke særligt 
stor opmærksomhed omkring den Schibbye’ske Præmie. Så det er måske en god ide at lave den 
om. Man kunne kombinerer den foreslåede DNFs Talentpris med den Schibbye’ske Præmie og 
så lave det på den nye måde. Måske bliver den Schibbye’ske Præmie i sig selv mere værd hvis 
der kommer mere fokus på den. 

• Jos Kielgast: Det er væsentligt der er flere penge i den Schibbye’ske Præmie, den nye DNFs 
Talentpris eller en fornyet Schibbye’ske Præmie. Det er vigtigt at der kommer flere penge pr. 
uddeling, så kan man lave færre uddelinger, da højere beløb kan skabe større interesse for 
uddelingerne. F.eks. Schibbye’ske Præmie hver 3 år med en uddeling af 6000 kr i stedet for 
2000 kr hvert år. Nuværende beløb er alt for lave så som 2000 kr for Schibbye’ske præmie og 
2000 – 3500 kr fra DNFs Rejse og Ekskursionsfonden.  Enig i at der er bedaget med den 
Schibbye’ske Præmie. Hvis DNFs Rejse og Ekskursionsfonden får flere penge, er der også 
større chance for at flere ansøger. 

• Rasmus Worsøe Havmøller: Foreslår at man kan lave det som en klausul for DNFs Rejse og 
Ekskursionsfonden at man skal være med til fondsmodtager foredrag bagefter, da det er svært at 
få tidligere modtagere til at komme med foredrag. 
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• Formand Jette Eibye-Jacobsen: Foreslår at sammenlægning af Schibbye’ske 
Præmie og foreslåede DNFs Talentpris med navnet Den Schibbye’ske 
Talentpris. 

• Rasmus Worsøe Havmøller: Foreslår DNF Schibbye’ske Talentpris. 

• Det blev besluttet at bestyrelsen arbejder videre med at genopfriske foreningens priser. 

 

5. Valg af bestyrelsen 

Bestyrelsens sammensætning 2019-2020:  

• Formand: Jette Eibye-Jacobsen  

• Næstformand: Zandra Sigvardt 

• Kasserer: Arn Rytter Jensen  

• Rejser og Ekskursioner: Morten Simonsen og Jette Eibye-Jacobsen 

• Redaktør for Årsskriftet: Morten Simonsen 

• Bestyrelsesmedlemmer:, Jens Thorvald Høeg, Kenneth Agerlin Halberg, Jos Kielgast. 

• Annoncering og sociale medier, studenterrepræsentanter: Sandra Helmark Hansen, Camilla 
Elinor Korsvig-Nielsen, Sara Høst 

• Tilknyttet bestyrelsen: Sekretær Jytte Fredskov 

Valg:  

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg i år: Arn Rytter Jensen, Jens Thorvald Høeg, Morten 
Simonsen. 

Genopstiller ikke/udtræder: Kenneth Agerlin Halberg, Sandra Helmark Hansen, Camilla Elinor 
Korsvig-Nielsen. 

Opstiller som nye medlemmer: Tine Stenfalk, Rasmus Worsøe Havmøller, Thomas Nielsen. 

Valgt er:  

Formand: Jette Eibye-Jacobsen Næstformand: Zandra Sigvardt  Kasserer: Arn Rytter Jensen 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Morten Simonsen, Jens Høeg, Sara Høst, Tine Stenfalk, Rasmus 
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Worsøe Havmøller, Thomas Nielsen, Jos Kielgast. 

6. Valg af revisorer 

Bestyrelsen foreslår at Jørgen og Danny fortsætter som foreningens revisorer. De har begge erklæret 
sig villige til genvalg. 

Danny Eibye-Jacobsen og Jørgen Olesen blev valgt som revisorer. 

7. Uddeling af den Schibbye’ske Præmie 

Ikke udelt i år på grund af Corona. Foreningen har ikke reklameret eller fået nogen indstillinger.  

8. Eventuelt  

• Sponsorer, foreslået af formand Jette Eibye-Jacobsen.  

o Gøre det muligt at være sponsor af foreningen, så foreningen kan få flere midler til sit 
arbejde. Det ville også gøre det muligt for medlemmer fritaget for kontingent at støtte 
foreningen alligevel.  

• Protektorer, foreslået af formand Jette Eibye-Jacobsen. 

o Kendte protektorer, som kan virke som gratis reklame for foreningen. Forslag til 
protektor for foreningen kunne værre: Sebastian Klein, Bengt Holst. 

o Tine Stenfalk følger op på det med protektorer, da Tine gennem sit arbejde i UNF har 
kendskab til hvad en protektor er. UNF har Kronprinsesse Mary som protektor.  

• Bestyrelsen arbejder videre med disse forslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dansk Naturhistorisk Forening generalforsamling den 01/10-2020  

Side 7 af 7 
 

Underskrifter: 

 

 

Dato:     Dato: 
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