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Indkaldelse til generalforsamling 2012
Årets generalforsamling afholdes søndag den 6. maj kl. 15.00 hos Marianne Kleist på Kannikegårdsvej 33, Balka, 3730
Nexø.
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Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassererens beretning
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt

Vel mødt!
Bestyrelsen

Svampevennerne generalforsamling den 6. maj 2012
Beretning for året 2011/2012
Det er en fornøjelse at skulle aflægge beretningen i år, for det har været sådan et godt og aktivt år for
Svampevennerne. Vi har afholdt en lang række spændende arrangementer, medlemsfest og nye vinteraktiviteter.
Økonomien er fin, medlemstallet er stigende, og rent svampemæssigt var det også en OK sæson.
2011 stod i jubilæets tegn. Svampevennerne fyldte 30 år den 15. november, og ud over de sædvanlige ture var der
nogle særlige jubilæumsaktiviteter.
I alt afholdt vi 12 svampeture, åben svampebestemmelse ved Hvide Hus, weekend – svampelejr, udstilling på
NaturBornholm, medlemsfest samt et vinter-medlemsmøde, vi deltog i Årets oplevelser og endelig holdt vi i april en
garnfarveweekend.
Jeg vil ikke gennemgå alle turene, men nogle af dem skal have et par ord med på vejen:
En af sommerens første ture kaldte vi for begyndertur. Her blev deltagerne delt i grupper med hver deres
svampekyndige leder, der stod til rådighed undervejs på turen. Til sidst blev svampene gennemgået samlet af Karen.
Det blev en enorm succes med omkring 50 deltagere. Turen havde også været slået stort op i pressen forud.
Som gæste- turleder til de fælles ture med Naturhistorisk Forening den 24. – 25. sept. skulle vi have haft Margot
Nielsen. Desværre brækkede hun anklen kort før arrangementet, men heldigvis kunne Steen Elborne træde til og
redde weekenden.
Den 1. oktober fik vi besøg af vore svenske venner fra Puggehatten, som vi havde besøgt året før.
Desværre kom der kun 3 personer, men det var nu en udmærket tur med mange gode fund, bl.a. en del vokshatte på
Langebjerg og en fin eftermiddag i Rø Plantage.
Svampelejren den 7. – 9. okt. blev lavet, fordi nogen ovrefra havde opfodret os til at afholde en sådan weekendlejr.
Vi mødtes fredag middag på NaturBornholm og sluttede søndag eftermiddag. Svampene blev indsamlet på flere ture i
små hold, så man kunne besøge rigtig mange forskellige lokaliteter, og bestemmelsen foregik på NaturBornholm, hvor
vi havde rådighed over laboratoriet og geografilokalet hele weekenden. Til at hjælpe os havde vi inviteret Jørgen og
Jytte Albertsen samt Erik Rald. De arrangerede også små undervisningsseancer i mikroskopi for begyndere og
gennemgang af slægterne Mælkehatte og Skørhatte. Desuden lavede Margot Nielsen en grundig gennemgang af
Atlasprojektet med vejledning i at indtaste svampe. Overnatningen foregik på Rønne vandrerhjem, hvor der også blev
holdt festmiddag lørdag aften. I alt deltog 20 personer ovrefra og ca. 10 lokale.
Medlemsfesten blev holdt den 12.november i Blokhuset i Onsbæk.
Vi mødtes om eftermiddagen for at gå en fælles tur i området, både for at se efter de sidste sene svampe og for at

samle bordpynt.
Maden blev lavet af flere af deltagerne, der var både sange, taler og fremvisning af billeder. Karen læste op af
protokollen fra den stiftende generalforsamling, og Ole Højerslev læste et lille eventyr.
Der deltog 19 personer og vi havde en rigtig hyggelig aften.
For første gang i mange år holdt vi medlemsmøde om vinteren. Det foregik den 21. februar på NaturBornholm. Karen
startede med lidt teori om svampe, hvorefter vi spiste suppe af medbragte svampe fra deltagernes frysere.
Det blev også til en vinter - svampetur, nemlig en Judasøretur den 24. marts med start fra Ginesminde. Vejret var
desværre imod os; der var meget havgus, så det var koldt og klamt. Men vi fandt da både Judasører og Alm. Fløjlsfod.
Der var også en masse forårstegn, bl.a. de fineste blå anemoner.
Det sidste, jeg vil nævne, er garnfarveweekenden, som løb af stabelen den 14. og 15.april på Middelaldercentret.
En række medlemmer har de sidste to sæsoner indsamlet farvesvampe, og nu skulle der endelig ske noget. Vi havde
slået os sammen med nogle Middelalderfolk, der havde erfaring med garnfarvning, så derfor foregik det hos dem.
Vejret var fantastisk begge dage, så meget af arbejdet kunne foregå udendørs. Og slutresultatet for de 9 deltagere var
en række flotte farver i gule, orange, røde, grønne og violette nuancer. Tre af deltagerne fik så meget blod på tanden,
at de fortsatte om mandagen!
Rent svampemæssigt var året præget af den lange vinter og en kold sommer. Det hele kom sent i gang, så f.eks de
tidlige Champignons helt udeblev. Dog var der en del Vårmusseron, de kom bare lidt senere. I højsommeren var der
som sædvanlig mange Kantareller, men ikke så meget andet, og lige pludselig optrådte der efterårssvampe i
begyndelsen af august. Der blev vi noget nervøse! Tænk på det store efterårs- og jubilæumsprogram, vi havde lagt.
Heldigvis gik det ikke så galt; der var masse af svampe langt hen i november, nå vi ser bort fra Karl Johan. Dem så vi
ikke mange af.
Nogle af de interessante var Vokshattene, som jeg omtalte tidligere. Der blev fundet 10 forskellige arter på
Langebjerg, og derudover et par Køllesvampe og Eng-Nonnehat, som er meget sjælden
Vi så flere gange den meget smukke Gylden Kam-Fluesvamp; den ser vi langt fra hvert år.
Der var pænt med Fløjls-Mælkehatte, hvilket altid gør mig glad, og spiseentusiasterne kunne glæde sig over
Blomkålssvampe, samt naturligvis masser af Tragt-Kantareller
Medlemsmæssigt er det gået fint. Vi har nu godt 75 medlemsskaber, ligeligt fordelt på enkelt- og familiemedlemmer.
Og økonomisk ligger vi også pænt, som jeg sagde i starten. Det betyder bl.a., at vi kunne sende 2 ekstra fa
bestyrelsen med til den årlige svampedag i København i februar.
Det fælles ungdomsarbejde NaturUng er desværre gået ind, eller rettere sagt, gået i dvale. Efterhånden var
fremmødet meget begrænset, så man har besluttet at holde en pause. Måske har de gratis søndagsture i regiet
”SøndagsNaturen” været for hård en konkurrent.
Vi siger stor tak til Tove for engagementet gennem årene i NaturUng.
En tak skal også lyde til Ane Hellesen. Ikke alene holder du hjemmesiden opdateret og spændende med sidste nyt,
krydret med flotte billeder, du har også fået gang i en Facebook gruppe for svampevenner. Mange tak for det, Ane.
Jeg har flere gange nævnt NaturBornholm som sted for aktiviteter.
Det er sådan, at NaturBornholm gerne ser et nærmere samarbejde med øens naturforeninger og gerne vil bruges af
disse. Det betyder, at vi henlægger nogle af medlemsaktiviteterne hertil, og vi er også begyndt at afholde vore
bestyrelsesmøder på stedet. Det er dejlig centralt, når vi kommer fra begge sider af øen. Vi har ikke et egentligt
klublokale, men bruger de eksisterende faciliteter, der er i huset.
Afslutningsvis vil jeg løfte sløret for lidt af den kommende sæsons aktiviteter.
Det er vores tur til at komme til Sverige for at være sammen med medlemmerne af Puggehatten. Det bliver den 6.
oktober og jeg håber, mange har lyst til at tage med. Det er vældig hyggeligt, og man behøver altså ikke at være
svampenørd for at deltage.
I samme weekend har vi fælles arrangement med Naturhistorisk Forening. Her kommer Tobias Frøslev, som sidst var
her for 5 år siden. Man kan sagtens nå begge dele: Sverige lørdag og Tobias søndag.
To uger før, den 22. og 23. september kommer Margot Nielsen herover en weekend. Hun laver tur både lørdag og
søndag, men der bliver også mulighed for at arbejde med noget svampebestemmelse og mikroskopi for begyndere om
eftermiddagen begge dage på NaturBornholm. Det udspringer af svampelejren sidste år. Der var flere, som havde lyst
til at prøve igen. Nu bliver det bare i mindre format.
Og en begyndertur vil vi selvfølgelig arrangere igen, når det gik så godt sidst.
Alt, hvad der er planlagt, kan ses på hejmmesiden.
Er man i tvivl om noget, kan man altid ringe til en fra bestyrelesen.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke bestyrelsen. Det har været et meget aktivt år, og hvis vi ikke havde løftet alle
opgaverne i flok, var det slet ikke gået så godt. Så tak til jer – og også tak til medlemmerne. Det er jo for jer, vi laver
det hele. Hvis I ikke kommer, er der slet ingen grund til at arrangere noget.

Tak for et dejligt og meget aktivt svampeår. Lad os glæde os til det nye!
Karen Nisbeth
Formand

Referat af generalforsamling 2012
Årets generalforsamling blev afholdt søndag den 6. maj kl. 15.00 hos Marianne Kleist

Dagsorden:
1.
2.

Valg af dirigent: Lars Bitsch blev valgt
Formandens beretning: Af formandens beretning fremgik bl.a. at

- der havde været afholdt 12 svampeture og 7 andre arrangementer.
- Svampevennerne fyldte 30 år den 15. november. Det blev markeret med bl.a. medlemsfest.
- en svampelejr fra fredag til søndag den 7. – 9. okt. havde 20 deltager ovrefra og 10 lokale.
- en særlig tur for begyndere var en forrygende succes med omkring 50 deltagere.
- vi havde genvisit af vore svenske venner fra Puggehatten.
- der var både medlemsmøde og judasøretur i vintersæsonen
- der blev afholdt en garnfarveweekend med 9 deltagere i april måned.
- medlemstallet er stigende
- Vi bruger NaturBornholms faciliteter til flere af vore aktiviteter
hele beretningen kan læses på hjemmesidenwww.svampevennerne.dk
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kassererens beretning: Kasserer Hanne Jensen fremlagde regnskabet, der viste et underskud på kr. 826,
27. Dette er ikke alarmerende, da der var ekstra mange aktiviteter p.gr.a jubilæet
Behandling af indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag
Fastsættelse af kontingent: Kontingentet fastsattes uændret til kr. 130,- for enkeltmedlemmer, kr. 170,for familiemedlemskab.
Valg af bestyrelsesmedlemmer: PÅ valg var Hanne Jensen, Jan Achner og Karen Nisbeth. Alle blev
genvalgt
Valg af suppleanter: Ane Hellesen og Tove Skovgaard blev begge genvalgt
Valg af revisor: Lasse Andersen blev genvalgt
Eventuelt:
Drøftelse af samarbejdet med den svenske svampeforening Puggehatten. Flertallet ønskede fortsat samkvem
hvert år, både for at udvikle venskabet, men også for det sociale element i at rejse sammen.

Garnfarvning: det er ikke lykkedes at starte en gruppe denne gang. Farvningen tages op ad hoc.
Lavtur: mulighed for at lave lavtur med René Larsen Vilsholm i november, bl.a for at se på laver til farvning.
Smagsprøvearrangement kan laves som vinteraktivitet. Hus at samle svampe i sæsonen.
Forslag om at rykke medlemsåret. Bestyrelsen kigger på det og udarbejder konkret forslag til næste års
generalforsamling..
Der arrangeres en foreningernes dag den 2. september. Tove og Martin står for en stand, fælles med
Stenklubben.
Karen sørger for en opdatering af vores hvervebrochure.
Karen Nisbeth, formand

Lars Bitsch, dirigent

