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Vel mødt!
Bestyrelsen

Svampevennernes beretning for svampeåret 2010 - 2011
Det er en fornøjelse at skulle aflægge beretning for det forgangne år, for det blev det bedste svampeår, vi har haft i
mange, mange år.
Svampene kom lidt sent i gang. Det havde været en lang vinter med et koldt forår, så vi ventede spændt på, om der
overhovedet skete noget. På forårsturen den 30. maj så vi en masse Vårmusseron; men ellers var der ikke meget.
Ingen tidlige Champignons, ingen Indigo-Rørhatte, og Kantarellerne lod vente på sig. Men så kom de ellers også, skal
jeg love for. Det blev en stor og også lang sæson med Kantareller alle vegne, også på steder, hvor man mindst
ventede at finde nogen
Hen på sommeren kunne vi se, at det her blev stort. Jeg fik kriblen i maven af bar glæde over alle de svampe! . Nogle
steder stod de i bundter og masede på for at komme til for hinanden, vi kunne finde svampe på de mest tørre steder
rundt omkring, selv midt på skovstier stod de. Og i september fik vi et regulært Karl-Johan boom. Folk hentede mange
kilo hjem fra skove og plantager flere gange om ugen (hvad skal de med alle dem?). Også Skønfodet Rørhat havde et
blomstringsår; den skal man lære at kende, for den smager lige så grimt som Galde-Rørhatten.
De gode takter fortsatte hen på efteråret, og sæsonen sluttede med mænger af Tragt-Kantareller og - for farvefolket Cinnoberbladet Slørhat.
Der blev afholdt 12 svampeture, heraf en til Sverige, lavet svampebestemmelse, 3 mandagsaftner samt udstilling på
NaturBornholm. Vi deltog også i Årets Oplevelser samt et lørdagsarrangement med NaturUng på biblioteket.
Udover gode, velkendte steder prøvede vi et par nye lokaliteter, nemlig Kleven og Torpe Bakker. I Kleven fandt en af
deltagerne Spiselig Mælkehat (Lactarius Volemus) – det er første gang, jeg har set den på Bornholm.
Turen til Torpe Bakker havde vi specielt glædet os til. For mange år siden havde vi lavet en tur derop, uden at spørge
om lov – vi vidste nemlig ikke bedre, og det fik et efterspil med skriftlige undskyldninger. Denne gang var vi inviteret
af en af ejerne.
Det var sjovt at gense området efter mere end 25 år.
Den åbne svampebestemmelse var velbesøgt som altid, og det indledende ”minikursus” var formelig et tilløbsstykke.
Denne dag er måske årets vigtigste, hvor rigtig mange bornholmere kommer med deres egne svampefund, får set en
masse svampe og snakket med andre svampejægere. Nogle ender endda med at melde sig ind i Svampevennerne.
Den skånske svampeforening ”Puggehatten” havde allerede året før inviteret os på besøg, men dette måtte aflyses
p.gr.a. den dårlige svampesæson.
Denne gang lykkedes det så. Lørdag den 2. oktober drog 8 svampevenner af sted med morgenbåden. Vi blev hentet i
Ystad og kørte rundt til 3 forskellige lokaliteter. En flok af deres medlemmer stødte til og på hver lokalitet var der
svampegennemgang.
Det var spændende, anstrengende, koldt og i overkanten af, hvad vores svampeviden rakte til. F.eks. brugte de
latinske navne på svampene, og det er der kun få hos os, der mestrer.
Til efteråret kommer svenskerne så herover på genvisit.
Vores gæst ovrefra var Torbjørn Borgen fra Skanderborg. Han har samlet svampe siden sin barnetid og er en af vore

dygtigste amatørmykologer. Bl.a. validerer han svampefund for netsiden ”Fugle og Natur” og står også for nogle af
slægterne i Svampeatlasset.
Vi havde sammen med Naturhistorisk Forening lørdagstur til Dueodde efter Torbjørns ønske. Der blev gjort mange fine
fund, hvoraf de mest bemærkelsesværdige var
Bugtet Mælkehat (Lactarius flexuosus, Puklet Skørhat (Russula coeruela) samt Halsbånd-Ridderhat (Tricholoma
focale).
Om søndagen gik turen til Produktionshøjskolen. Også her var der mange fine fund, men dog ingen så sjældne som
dagen før. Til gengæld var der masser af spisesvampe, så deltagerne fik noget i kurvene.
Den gode svampesæson gav lyst til at prøve noget nyt, nemlig mandagsaftener, som man har flere steder ovre.
Det går ud på, at man om mandagen kan komme med sine egne svampefund fra weekenden og få dem artsbestemt af
svampekyndige. Samtidig kan man se, hvad andre har fundet, få en svampesludder og se på bøger.
Vi fik en aftale med NaturBornholm, således at vi kunne låne et lokale 3 mandage fra kl. 16.30 til 19.
Vi havde annonce og omtale i medierne og var vældig spændte på, om der overhovedet ville dukke nogen op.
Første gang kom der 8, anden gang 12 og tredje gang ikke mindre end 20! Vi så folk, vi slet ikke kendte; der kom
nogen, som aldrig havde prøvet at samle svampe før, og de trofaste støtter kom med et bredt udvalg af arter, så vi
havde noget at vise frem. En vældig glædelig oplevelse og vi skal da bestemt gentage succesen i år.
Vi lagde også op til en ny omgang garnfarvning. Flere havde efterspurgt denne aktivitet, bl.a. folkene fra
Middelaldercentret.
Vi nåede at lave en indsamlingstur i Bodilsker Plantage, hvor der blev fundet en del forskellige farvesvampe, men vi er
ikke kommet længere med projektet.
På sidste bestyrelsesmøde besluttede vi at lade ”Middelalderfolket” være dem, der står for aktiviteten; de har mere
erfaring med selve farveprocessen, så kan vi hjælpe med svampekundskaben. Derfor bliver det først i den kommende
sæson.
Samarbejdet med NaturUng fortsatte ufortrødent. Tove Skovgaard havde sine 2 ture i deres regi, men derudover var
der et arrangement på Centralbiblioteket i marts måned. Dels var der en ophængning af plancher over 14 dage, dels
var der et åbent lørdagsarrangement med aktiviteter. Denne del tog Marianne Kleist sig af.
Den allersidste aktivitet, vi har deltaget i forud for generalforsamlingen i dag, var indvielsen af børnedyrskuets nye hus
Store Bededag den 20. maj i år.. Sammen med festlighederne omkring husets ibrugtagning var der arrangeret en
foreningernes dag i anledning af frivillighedsåret og her deltog vi sammen med en masse andre foreninger. Vi havde
en stand med fotos, plancher og svampefarvet garn. Den blev besøgt af mange og vi fik da et nyt medlem lige på
stedet, ligesom flere andre gav udtryk for, at de nok ville vende tilbage, når svampesæsonen kom rigtigt i gang.
Medlemstallet er gået en smule frem. Vi har nu 68 medlemskaber, hvoraf langt over halvdelen er familiemedlemmer.
Nogle er faldet fra. Men mange nye er kommet til. Og der var gennem hele sæsonen en fin aktivitet med mange
interesserede på turene. Det giver næsten sig selv, når svampeåret var så godt, som det var.
Økonomisk holder vi skindet på næsen med et mindre overskud. Det hører I mere om under kassereren, Hanne
Jensens beretning.
Vores gode bibliotekar Ole Højerslev slæber trofast hele biblioteket med på alle turene. Vi kunne godt ønske os et
højere udlån af bøgerne. Brug dem – de er jeres!
Hjemmesiden fik en knopskydning i årets løb, nemlig en Facebook-gruppe , ”Svampevennernes venner”. Det er lidt op
og ned med aktiviteterne her og mødestedet kunne sagtens udnyttes noget mere med enkeltpersoners oplevelser og
billeder. Det er Ane Hellesen, der styrer hjemmesiden. Den gav en masse bøvl først på sæsonen og var nede et stykke
tid, men pt. går det uden problemer.
Den kommende sæson skal også have et par ord med på vejen.
Det er vores 30 års fødselsdag den 15. november, og dette jubilæum agter vi at fejre.
Som allerede nævnt gentager vi med mandagsaftenerne, svenskerne kommer på besøg og der skal farves garn.
Derudover har vi planlagt en egentlig svampelejr. Det er faktisk på opfordring af svampefolk ovrefra. Lejren løber af
stablen fra den 7. - 9. oktober. Ideen er, at deltagerne foretager forskellige ture ud på øen for derefter at samles på
NaturBornholm, Her har vi både laboratorium og geografilokale til rådighed hele weekenden. Erik Rald samt Jørgen og
Jytte Albertsen deltager som vejledere. Man kan bestemme svampene i grupper, alene, med eller uden mikroskop, og
der bliver mulighed for at lave små, spontane undervisningssessioner. I skrivende stund er der allerede tilmelding fra
10 ovrefra og 4 lokale.
Selve fødselsdagen er som sagt den 15. november, der er en tirsdag. Derfor har vi besluttet at lave en fest lørdag den
12. Foreløbig er Blokhuset reserveret til formålet, indholdet kommer senere.
Atlasprojektet fik jeg slet ikke nævnt i omtalen af det forgangne år. Men det fortsætter på bedste vis, også i den
kommende sæson, der er den tredje af de fem, projektet skal køre. Og naturligvis håber jeg stadig på, at endnu flere
får mod på at tage skridtet og begynde at taste svampefund ind. Jo flere oplysninger, der kommer om bornholmske
svampefund, jo mere retvisende et billede får vi af øens svampe-forekomster.
Til slut vil jeg blot sige tak for et forrygende svampeår. Det har været en fornøjelse at møde jer alle ude i felten og det

har været lige så rart at mødes med bestyrelsen for at planlægge det hele.
Tak til alle og lad os håbe, vi får alle tiders flotte jubilæumssæson.
På bestyrelsens vegne
Karen Nisbeth

Referat af Generalforsamling 2011
Årets generalforsamling blev afholdt lørdag den 28. maj kl. 15.00 hos Jan Achner og Gitte Olsen
1. Valg af dirigent: Inga Strøm blev valgt til dirigent.
2. Formandens beretning: Af formandens beretning fremgik bl.a
- sæsonen 2010 havde været særdeles god med masser af svampe
- 2 nye ekskursionsmål blev afprøvet, Kleven og Torpe Bakker
- svampeturen til Sverige blev gennemført
- der blev afholdt 3 mandagsaftner med stor succes (ny aktivitet)
- fællesturene med NaturBornholm havde Torbjørn Borgen som turleder
- der var 2 aktiviteter i fællesskab med NuturUng, udover svampeturene
- i år har Svampevennerne 30 års fødselsdag. Der er planlagt en række særlige arrangementer
- der er oprettet en Facebook-gruppe, ”Svampevennernes venner”
Hele beretningen kan læses på hjemmesiden www.svampevennerne.dk
3. Kassererens beretning: Kasserer Hanne Jensen fremlagde regnskabet. Årets resultat var kr. 368,78 og den samlede
formue udgør kr. 17.647,07.
4. Behandling af indkomne forslag: Der var ikke indkommet nogen forslag.
5. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev enstemmigt vedtaget.
Kontingentet udgør kr. 170,00 for familier, kr. 130,00 for enkeltpersoner.
6 Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var Ole Højerslev og Marianne Kleist. Begge blev genvalgt.
7. Valg af suppleanter: Tove Skovgaard og Ane Hellesen blev valgt.
8. Valg af revisor: På valg var Gunhild Westh. Hun blev genvalgt.
9. Eventuelt: Under eventuelt blev forskellige emner drøftet:
- garnfarvning: skal gennemføres i denne sæson. ”Middelalderfolket” bliver tovholdere
- der skal være mere opmærksomhed på nybegyndere på turene
- der skal gøres opmærksom på, at turene drejer sig om alle svampe, ikke kun spisesvampe
- der er ønske om at lave medlemsarrangementer i vinterhalvåret
Karen Nisbeth
Referent

Inga Strøm
Dirigent

