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Indkaldelse til generalforsamling 2013 
 
Årets generalforsamling afholdes mandag (pinse) den 20.. maj kl. 15.00 hos Ole Højerslev. 
Han bor Kirkeskolevejen 6, 3751 Østermarie. Mobil 21 29 17 65, hvis nødvendigt. 
Foreningen sørger for kaffe/the og kage. 
 
Dagsorden: 
 
1 Valg af dirigent 
2 Formandens beretning 
3 Kassererens beretning 
4 Behandling af indkomne forslag 
5 Fastsættelse af kontingent 
6 Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7 Valg af suppleanter 
8 Valg af revisor 
9 Eventuelt 

 

Vel mødt! 

Bestyrelsen 

 
 
Svampevennerne generalforsamling den 20. maj 2013 
Beretning for året 2012/2013 
 
Nu er det atter tid til tilbageblikket. Der er en vis ro og orden i, at man sådan en gang om året får vendt 
begivenhederne, så det er en god skik, der hører foreningslivet til. 
 
Oven på jubilæumsåret 2011 tog vi det mere roligt uden de store armbevægelser i det forgangne år. 
Vi afholdt i alt 12 svampeture, heraf en særligt for begyndere med stor succes. Mandagsaftnerne på NaturBornholm 
var igen på programmet, ligesom udstillingen samme sted. Vores åbne hus ved Hvide Hus blev gennemført i samme 
gode stil som vanligt med dejligt mange fremmødte. 
En medlemsaften i vintertiden måtte aflyses på grund af for ringe tilslutning og turen til vore svenske venner i 
foreningen Puggehatten måtte udsættes til i år, da der i Skåne var mangel på svampe. 
 
Vi havde to turledere ovrefra, Margot Nielsen og Tobias Frøslev, sidstnævnte sammen med Naturhistorisk Forening. 
Det var desværre sidste gang, vi lavede fælles tur med dem. De har nemlig meddelt os, at de ikke længere kan finde 
økonomi til at gå ind i et samarbejde om ekskursionsledere ovrefra. Det vil for os betyde, at vi kun undtagelsesvis kan 
entrere med to fremmede ledere. 
 
Som helhed var svampeåret ikke et af de bedste. Svampene kom sent i gang, der var en lang og tør sommer, derefter 
blev det koldt og vådt, men til sidst kom der alligevel lidt gang i sagerne. 
I sommervarmen så vi ikke meget andet end Kantareller. Der var forbavsende få Champignons og slet ingen tidlige 
Rørhatte. 
 
Den tur, vi havde for begyndere, var før svampene rigtigt kom, men alligevel var 35-40 gæster mødt frem. Vi var så 
mange hjælpere, at vi kunne dele dem op i 5 hold og gå rundt i skoven med dem. Man kan jo faktisk også fortælle en 
hel del om svampe, selv om der ikke er så mange. Modellen med de små hold, der går med en mere erfaren 
svampesamler, prøvede vi af året før, og det er virkelig en god idé, som også tiltrækker nye interesserede. En 
begyndertur kommer selvfølgelig med på dette års program igen. 
 
Da Margot Nielsen var her i slutningen af september, var der et varieret, men noget sparsomt udbud af svampe. I 
Paradisbakkerne fandt Gitte Hekkel Olsen en meget sjælden Skørhat, en Peber-Skørhat. Den har ikke været set i 
Danmark siden 1980´erne og var ny for Bornholm. 
Margot lavede også en spændende eftermiddag på NaturBornholm, hvor vi bestemte svampe og hvor hun meget 
grundigt og kyndigt gennemgik Svampe-Atlassets muligheder, både med hensyn til indtastning og søgefunktioner. 
 



Tobias Frøslev var her som sagt også, det var første weekend i oktober. Der blev fundet en Sump-Slørhat, som også 
er ny for Bornholm. 
 
Mange af de almindelige svampe, såsom Flue-Svampe og Mælkehatte kom helt hen i november måned. Karl Johan så 
vi ikke mange af, mens der var rigtig mange Brunstokket Rørhat. Tragt-Kantarellerne blomstrede stort i november og 
for farvefolket var der masser af både Cinnoberbladet og Grønkødet Slørhat. Den grønkødede plejer vi slet ikke at se i 
så store mængder. 
 
Mandagsaftnerne havde ikke så stor tiltrækning de to første gange, hvorimod der var mange i efterårsferien. Men selv 
om der ikke kom mange de første gange, så er de, der kommer, vældigt interesserede og taknemmelige over den 
service, vi kan give dem. Jeg er virkelig tilhænger af, at vi beholder dette tilbud på vores program. 
 
Oktoberudstillingen på NaturBornholm havde to fokusområder: spise- og giftsvampe samt børn og svampe. Det mente 
vi, passede godt til de gæster, der kom på stedet i og omkring efterårsferien. 
Tove Skovgaard har arvet en masse modelsvampe fra en naturhistorisk samling og de gjorde sig rigtig godt sat op 
under plancherne med henholdsvis spise- og giftsvampe. Selve vores udstilling var placeret i nutidshallen sammen 
med bisonokserne og skovmiljøet; det så ret tjekket ud. 
 
Medlemstallet ligger fint på godt 80 medlemskaber, nogenlunde ligeligt fordelt mellem enkelt- og familiemedlemmer.  
 
Regnskabet balancer med et lille overskud, hvilket må være tilfredsstillende. Det gennemgås særskilt under næste 
punkt. 
 
Ejeren af Povlsker og Bodilsker Plantage, Lars Wilhjelm, er i gang med et projekt omkring Øvre Øle Å i samarbejde 
med Københavns Universitet og de grønne foreninger. Det handler om at frilægge nogle af skrænterne langs åen, om 
at hæve vandspejlet og mange andre ting. Foreningen ligger inde med en projektbeskrivelse, som kan lånes. 
Herudover ønsker Lars at gøre området mere spændende for de mange, der færdes i området på cykel og gåben. I 
den forbindelse er der sat informationstavler op, og her fortæller en af tavlerne om områdets svampe, som Karen har 
leveret tekst og billeder til. 
Vi er med i Det grønne Partnerskab, som projektet hedder. At vi er med, betyder blot, at Karen har leveret 
arbejdskraft til svampetavle og at vores forening figurerer med søm støtte. Vi har ingen økonomiske forpligtelser 
overhovedet. 
Jeg vil gerne fremhæve, at Lars Wilhjelm i alle de ting, han har villet sætte i værk i områderne, har haft tæt kontakt 
med naturforeningerne og Regionskommunen. 
 
Som I måske har lagt mærke til, indgår NaturBornholm i beretningen flere gange. Vi har efterhånden fået et tættere 
forhold til stedet, bl.a holder vi de fleste af vore bestyrelsesmøder der, og vi har fået lov til at have nogle af vore ting 
opmagasineret i huset. 
Det har hele tiden været direktør Peter Haases ønske at knytte de bornholmske naturforeninger til stedet og det er vi 
rigtig glade for. En tak til NaturBornholm må derfor være på sin plads. 
 
En tak skal også rettes til den lokale presse. Der er stor opmærksomhed på Svampevennerne; mange gange har 
avisen eller radioen selv været på vores hjemmeside og fundet arrangementer, hvis vi ikke lige har sendt en 
pressemeddelelse, og også TV har givet plads til svampeudsendelser. 
 
Hjemmesiden er i det hele taget et vigtigt værktøj, både over for medlemmerne og som markedsføring. Så derfor en 
tak til dig, Ane, fordi du holder fanen højt og siden opdateret. 
 
Bestyrelsen skal ligeledes have en tak, både de egentlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanterne, som har været 
lige så aktive som bestyrelsen ved møder og arrangementer. Jeg synes, vi har haft en god tone og en hyggelig måde 
at være sammen på, og der har været plads til at lufte mange ideer undervejs. Så tak til jer alle. 
 
 
Når jeg siger ideer, gælder det også det kommende program, som jeg nævner lidt af her til sidst. 
Vi skal starte med en helt særlig aftentur i år: 
Først mødes vi ved Doktor Lassens område ved Bonaveddevejen, og derefter skal vi køre hen til kolonien Egilsholm. 
Begge lokaliteter ligger i Sømarken. 
Senere på sæsonen tager vi også en mobil tur, hvor vi skal køre fra sted til sted. Det bliver, når vores turleder ovrefra 
kommer. Han hedder Henrik Mathiassen og er særlig kyndig på poresvampene. Han har oven i købet en hjemmeside 
om poresvampe. 
Ved at køre til flere steder samme dag får vi mulighed for at se på mindre lokaliteter, som ikke kan bære en hel tur. 
Den anden tur med Henrik Mathiassen går til Paradisbakkerne. Det er ikke nogen nyhed, men simpelt hen fordi, han 
aldrig har været på svampetur på Bornholm før. 
Endelig har Almindingsturen fået et nyt startsted, idet vi foreslår den store rasteplads på Bolsterbjerg på nordsiden af 
Almindingen som udgangspunkt. Det har vi vist aldrig prøvet. 
Alle turene er eller kommer på hjemmesiden, ligesom alle medlemmer får brev eller mail. 
 
Til slut vil jeg blot ønske alle en rigtig god sæson og tak for det år, der er gået. Jeg glæder mig til at se jer derude. 



 
Karen Nisbeth, formand 

 

 

Referat af generalforsamling 2013 
Årets generalforsamling blev afholdt mandag den 20. maj kl. 15.00 hos Ole Højerslev 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent: Lars Bitsch blev valgt 
 
2. Formandens beretning: Af formandens beretning fremgik bl.a. at 
- der havde været afholdt 12 svampeture, heraf en begyndertur samt 3 mandagsaftner 
- udstillingen på NaturBornholm var fin med tema dels om børn, dels om spise- og giftsvampe  
- turen til vore svenske venner fra Puggehatten blev udsat et år pga ringe svampeforekomster 
- også på Bornholm var det en ringe svampesæson, undtagen i det sene efterår  
- et medlemsmøde i vintersæsonen kunne ikke samle deltagere 
- Naturhistorisk Forening er af økonomiske årsager trådt ud af samarbejdet om turledere ovrefra 
- Vores tilknytning til NaturBornholms er blevet endnu tættere. Vi afholder flere af vore bestyrelsesmøder dér og vi har 
fået eget skab til materialeopbevaring 
- vi er med i et partnerskab med Lars Wilhjelm og flere grønne foreninger om et projekt Øleå 
- i den kommende sæson har vi indlagt flere helt nye lokaliteter for variationens skyld 
hele beretningen kan læses på hjemmesiden www.svampevennerne.dk  
 
3. Kassererens beretning: Kasserer Hanne Jensen fremlagde regnskabet, der viste et overskud på kr. 41, 61.  
 
4. Behandling af indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag.  
 
5. Fastsættelse af kontingent: Kontingentet fastsattes uændret til kr. 130,- for enkeltmedlemmer, kr. 170,- for 
familiemedlemskab. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var Marianne Kleist og Ole Højerslev. Begge blev genvalgt. 
 
7. Valg af suppleanter: Ane Hellesen og Tove Skovgaard blev begge genvalgt. 
 
8. Valg af revisor: Gunhild Westh ønskede ikke at fortsætte. Lars Bitsch nyvalgtes. 
 
9. Eventuelt: Marianne Kleist foreslog, at vi undersøgte muligheden for at lave aktiviteter/foredrag under 
Folkeuniversitetet. Hun opfordrede også til, at vi evt. kunne bruge øens biologilærere som turledere/undervisere. Der 
kom desuden en opfordring til at være aktive i Videnskabens uge til efteråret. 
Bestyrelsen vil se på de fremlagte forslag i den kommende periode. 
 
Referent: Karen Nisbeth, Dirigent: Lars Bitsch 

 


