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på Tingvang, Sorteengevejen 5, Nylars, 3720 Aakirkeby 

 
 
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 
 
Indkaldelse udsendes til foreningens medlemmer. 
 
 
Før mødet afholdes forårstur og madpakkespisning kl 11.00 fra Stampevej.  
 
 
Beretning for svampeåret 2013-2014 
 
Endnu et år er gået, og vi skal se tilbage på den forløbne svampesæson. Dette år med en sæson, der endnu engang 
var præget af en lang, tør sommer uden svampe, men heldigvis med en rigtig god eftersæson. 
 
Vi afholdt i alt 11 ture, Åben Svampebestemmelse ved Hvide Hus, udstilling på NaturBornholm, mandagsåbent og 
deltog i årets oplevelser. 
En planlagt tur til Sverige måtte desværre aflyses pga. for få deltagere. 
 
Aftenturen blev holdt på to mindre lokaliteter, nemlig ved Egilsholm og Dr. Lassens skov. Det er svært at vurdere 
stedernes svampekvalitet, fordi det var så tørt, men det var da morsomt at se noget nyt. 
De efterfølgende ture var også ret svampetomme, så vi var lidt spændte på, hvordan det ville gå til Den åbne 
Svampebestemmelse ved Hvide Hus. 
Der kom lidt færre folk end vanligt og det var småt med spisesvampene. 
Så tiden blev brugt til at kigge på nogle af de andre arter, der også er rare at kende. F.eks var der flotte eksemplarer 
af Snehvid Fluesvamp og af nød kastede vi os over Poresvampene. Annegrethe havde også taget sit flotte farvede 
garn med, som mange gæster beundrede.  
Vi fik allerede på dagen et par nye medlemmer og lokkede selvfølgelig med begynderturen den følgende søndag. 
 
Begynderturen foregik i Rø Plantage. Her var rigtig god tilslutning med omkring 40 deltagere, som blev delt op i små 
hold. Desværre blev det øs-regnvejr, da vi skulle gennemgå svampene, så kun de mest standhaftige holdt ud. Men de 
fik i hvert fald alle en hel masse svampeviden under turen med hver deres guide.  
Igen så vi Snehvid fluesvamp, lidt forskellige rørhatte og skørhatte, Blomkålssvamp og de mere sjældne Safran-
skælhat og Silke-ridderhat. De første Tragt-kantareller var også fremme. 
 
Så springer jeg frem til den første weekend i oktober, hvor Erik Rald var herovre. Det skulle have været Henrik 
Mathiassen, men han måtte melde fra i sidste øjeblik. 
Lørdagsturen med Erik gik til 2 forskellige lokaliteter, Storedal ved Sandkaas og Christianshøj. 
Der var flere meget spændende fund begge steder, I Storedal så vi Krusblad, og Blågrå Bark-huesvamp., som begge 
er nye for Bornholm. Ved Christianshøj fandt Erik Kanel-skørhat, der også er ny for Bornholm. Desuden så vi en del 
Oksetunge og Tenstokket fladhat. 
Efter udflugten kørte vi til NaturBornholm, hvor Erik ikke bare gennemgik dagens fund mere grundigt, men også 
hældte en masse anden svampeviden på os. En både hyggelig og lærerig eftermiddag for os alle sammen. 
 
Om søndagen gik turen til Paradisbakkerne, som viste sig fra sin smukkeste side med godt vejr og masser af svampe. 
Erik havde sat sig for, at han ville genfinde Peber-Skørhat, som blev fundet her sidste år. Det lykkedes ham også, 
endda på en ny lokalitet. Svampen er ellers ikke set siden engang i 80´erne, og aldrig på Bornholm før. 
 
Det var her i oktober, at svampene for alvor kom frem. Vi havde sidste tur den 27. oktober i Bodilsker, men mange 
fortsatte på egen hånd i både november og december. 
Der var rigtig gode fund, både af spisesvampe, svampe til garnfarvning og nogle mere sjældne arter. F.eks var der Høj 
Posesvamp mange steder på markerne; det er bestemt ikke hvert år, vi ser den. 
I øvrigt blev der fundet en Stålblå Rødblad ved Bodilsker. Det er mange år siden, den sidst er set. 



 
I oktober havde vi som nævnt udstilling på NaturBornholm. Sammen med naturvejleder Hanna Piorska var det i høj 
grad Marianne Kleist, der stod for denne og løbende sørgede for friske svampe. 
I år var udstillingens bund delt op i løvskov, nåleskov og åbent areal, så de friske svampe kunne placeres de rigtige 
steder. Hovedvægten var lagt på de spiselige svampe og deres forvekslingsmuligheder. En tak til Marianne for det 
store arbejde med at skaffe friske svampe og passe udstillingen. 
 
Vi lavede mandagsåbent med svampebestemmelse en enkelt gang i forbindelse med efterårsferien og udstillingen, 
men besøget var desværre begrænset. 
 
Ud over de svampe, jeg har nævnt under turene, er jeg nødt til også at fortælle om to andre, der er nye for Bornholm 
og  rødlistearter. 
Ved Gråmyr i Gudhjem fandt en privat person i august Silkehåret posesvamp. Finderen sendte et foto til Morten Topp, 
som videresendte det til mig til bestemmelse. Jeg har senere fundet ud af, at der i 2013 var en del fund af Silkehåret 
posesvamp rundt i landet, så den har haft et godt år. 
Og en dag stod der på min trappe et ”sølvfad” fra Torben Pind, fuldt af nogle meget flotte, Parasolhattelignende 
svampe, som jeg ikke kunne bestemme. Via Thomas Læssøe kom et par fotos til Christian Lange, som kunne fortælle, 
at svampen hed Stor silkehat og der kun kendes 4 fund i Danmark før dette, heraf de 3 fra 1998. 
 
Det giver mig anledning til at pointere, hvor vigtigt det er, at man reagerer, når man ser noget usædvanligt. Og hvor 
dejligt det er, at folk gider ulejlige sig med at aflevere deres fund til nogen, som har en mulighed for dels at finde ud 
af, hvad det er, dels at få det registreret 
 
Fremmødet til de forskellige ture har været noget svingende. Jo længere vi kom hen på sæsonen, jo flere dukkede der 
op. 
 
Medlemstallet ligger på godt 80, nogenlunde ligeligt fordelt mellem familie- og enkeltmedlemsskaber. 
 
Vores økonomi har ikke helt kunnet hænge sammen i år, så vi kommer ud med underskud. Det fortæller Hanne 
Jensen mere om under næste punkt. Men i hvert fald lægger bestyrelsen op til en mindre kontingentforhøjelse. Der er 
også nogle udgifter, som skal trimmes. 
 
Når vi skal have fat i medlemmerne og andre interesserede, foregår det i høj grad via hjemmesiden. Vi hører gang på 
gang, at nogen har læst om vore arrangementer der. Så godt, vi fik den. 
 
Og det nye tiltag med facebookgruppen, som nogen virkelig rynkede på næsen af, har også bidt sig fast. Vi er oppe på 
113 medlemmer nu. De er fra hele landet, så det er rigtig sjovt at følge de mange kommentarer og indlæg. 
Vi skylder Ane en tak for både vedligehold af hjemmesiden og initiativet til facebookgruppen. 
 
Når vi tænker på de almindelige svampeture, har vi i bestyrelsen flere gange talt om, hvordan vi kunne gøre turene 
attraktive for både nye og mere garvede svampeplukkere. Det munder nok ud i, at vi prøver at ændre lidt på 
afviklingen af turene i den kommende sæson, i hvert fald på nogen af dem.  
 
Hvad der ellers skal ske, kan jeg jo samtidigt løfte sløret lidt for. 
Vi har fået en ny aftale med Henrik Mathiassen. Han er ekspert i Poresvampe, så lørdagen vil blive brugt til særligt 
fokus på denne gruppe. Vi har fået lov til at gå ind og plukke nogle eksemplarer i forsøgsområdet ved Rytterknægten, 
og vi tager nok endnu en lokalitet, som Henrik vælger. Om eftermiddagen vil han afvikle et lille poresvampekursus på 
NaturBornholm. Dette kan man tilmelde sig, uanset om man har været med på tur eller ej.  
 
Vi arrangerer begyndertur igen og så prøver vi endnu engang med en Sverigestur. Vi har nok været for dårlige til at 
fortælle om, hvad turen egentlig går ud på. Så det må vi prøve at gøre bedre. 
 
Resten af landet holder Danmarks Svampedag den første søndag i september. Den kobler vi os på i år og laver Hvide 
Hus arrangementet den på gældende søndag. 
 
Vi har også nogle ideer omkring NaturBornholm, efterårsferien og udstillng. 
 
Undervejs i beretningen havde jeg en særlig tak til Ane og Marianne. Det betyder ikke, at den øvrige bestyrelse ikke 
fortjener tak. For det gør I. Alle laver et godt stykke arbejde, og det er derfor, vores forening stadig kan være så 
aktiv. Kun ved at være fælles om opgaverne, kan det lykkes for os at løfte opgaven med at fremme svampeinteressen 
på Bornholm. Tak til jer alle. 
 
Maj 2014 
Karen Nisbeth 
Formand 
 

 



 
Referat af Svampevennernes generalforsamling 25. Maj 2014 
 
 
1 Valg af dirigent: Lars Bitsch blev valgt til dirigent. 
 
2 Formandens beretning: Af formandens beretning fremgik bl.a. at 
- der i alt havde været afholdt 11 ture i årets løb 
- vi havde åben svampebestemmelse ved Hvide Hus i sept. og udstilling på NaturBornholm i hele oktober måned 
- en varm og tør sommer gav meget få svampe i en lang periode 
- til gengæld var der en rigtig god eftersæson med gode svampefund langt ind i november måned 
- det var en sæson med usædvanligt mange sjældne fund, både af rødlistede svampe og førstefund for Bornholm 
- der er god fremgang i vores facebookgruppe med nu 113 medlemmer fra lele landet 
- bestyrelsen vil bestræbe sig på at gøre afviklingen af turene mere afvekslende og med bedre hensyntagen til, at der 
er både nybegyndere og mere svampekyndige deltagere til stede. 
Hele beretningen kan læses på foreningens hjemmeside www.svampevennerne.dk. 
 
3 Kassererens beretning: Kasserer Hanne Jensen fremlagde regnskabet, der udviste et underskud på 1.306 kr. Det 
skyldtes primært store udgifter til porto og annoncer. 
 
4 Behandling af indkomne forslag: 
Bestyrelsen foreslog ændring af vedtægternes § 3, sætningen ”Der indkaldes pr. brev med mindst 14 dages varsel” 
ændres til ”Der indkaldes pr. brev eller mail med mindst 14 dages varsel”. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
5 Fastsættelse af kontingent: 
Bestyrelsen foreslog kontingentstigning til henholdsvis 190 kr og 140 kr. Der blev fremsat forslag om 200 kr./150 kr. 
Dette forslag blev sat til afstemning først og blev vedtaget med 12 stemmer for, 1 imod.  
 
6 Valg af bestyrelsesmedlemmer:  
På valg var Hanne Jensen, Jan Achner og Karen Nisbeth.  
Hanne Jensen ønskede at udtræde af bestyrelsen. Jan Achner og Karen Nisbeth modtog genvalg. 
Lars Bitsch blev nyvalgt. 
 
7 Valg af suppleanter: Tove Skovgaard og Ane Hellesen blev begge genvalgt 
 
8 Valg af revisor: På valg var Lasse Andersen, der blev genvalgt. Nyvalgt for et år blev Lotte Månsson, da den anden 
revisor, Lars Bitsch, var blevet valgt ind i bestyrelsen. 
 
9 Eventuelt: 
Hanne Jensen fik overrakt Jens H. Petersens nye bog om blomster og formanden takkede Hanne for sin store indsats 
gennem årene. 
Lars Bitsch og Karen Nisbeth fortalte lidt om svampedagen og afslutningen af Atlasprojektet. 
 
 
Lars Bitsch, dirigent                 
Karen Nisbeth, formand 


