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Generalforsamling afholdes lørdag d. 30. maj 2015 kl 13.00  

 
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 best.medlemmer: Marianne Kleist og Ole Højerslev er på valg. Begge modtager genvalg 
7. Valg af suppleanter: Tove Skovgaard og Ane Hellesen er på valg. Ane modtager ikke genvalg 
8. Valg af revisor: Lotte Månsson er på valg. 
9. Eventuelt 
 
Efter generalforsamling kunne vi tænke os, at vi i fællesskab fandt frem til, hvor sæsonens ture skal gå 
hen. Så tænk over, hvor I har lyst til at gå på svampetur i år! 
Datoerne har bestyrelsen fastlagt.  
De er som følger: 29/7, 9/8, 23/8, 6/9, 13/9, 26/9, 27/9. 4/10, 18/10,1/11, 15/11. 

Dagsorden udsendes pr. mail/brev til alle medlemmer.  
 
OBS: Sørg venligst for at vi har din korrekte mailadresse. Skriv i kontaktfeltet i menuen til venstre, eller mail til Karen. 
 
Forud for Generalforsamlingen er der forårstur til Gulbakkevejen kl 10. 

 
Referat af generalforsamling 2015 
Lørdag den 30. maj kl. 13.00 hos Tove og Martin, Tingvang, Sorteengevejen 5, Nylars.  
 
 
1. Valg af dirigent: Lars Bitsch blev valgt. 
2. Formandens beretning: Af beretningen fremgik bl.a. 
-  der har været afholdt 12 svampeture, 1 familietur i samarbejde med NaturBornholm samt endagstur til Sverige. 
Desuden udstilling på NaturBornholm og Svampemodtagelse ved Hvide Hus 
-  svampesæsonen var den bedste i mange, mange år, selv om det startede varmt og tørt. Og den varede helt ind i 
december måned med vældig mage fine svampefund 
- årets turleder ovrefra var Henrik Mathiassen og der blev bl.a. sat fokus på Poresvampe 
-  Lars Bitsch og Karen Nisbeth har fået tilskud til anskaffelse af mikroskop, som også skal komme medlemmerne til 
gode.  
- i den kommende sæson får vi besøg af Jørn Mikkelsen og Kirsten Bjørnsson 
-  vi får også besøg af vores venskabsforening Puggehatten fra Skåne 
- vi skal tage afsked med Ane Hellesen, som har valgt at stoppe. Hun har bestyret hjemmesiden og startet vores 
facebookside. Begge dele har Ane taget hånd om med både flid og dygtighed. 
3. Kassererens beretning: Lars Bitsch fremlagde regnskabet. Årets overskud var på 2.638,92 kr.  
Det skyldtes bl.a. en kontingentforhøjelse og store besparelser på annoncer og porto. 
Der blev fremsat forslag om at lukke foreningskontoen. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at undersøge dette nærmere 
og tage en afgørelse. 
4. Behandling af indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag  
5. Fastsættelse af kontingent: kontingentet fastsattes uændret til kr. 200 for familier, kr. 150 for enkeltmedlemmer. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Marianne Kleist og Ole Højerslev blev begge genvalgt 
7. Valg af suppleanter: Tove Skovgaard og John Bolding 
8. Valg af revisor: Lotte Månsson blev genvalgt. 
9. Eventuelt: 
Marianne Kleist er blevet rigtig glad for at repræsentere os i samarbejdet med Grønt Partnerskab. 
Karen og Lars skal på kursus i mikroskopering til september. 
Vores bogsamling har fået plads på NaturBornholm sammen med vore øvrige ting. 
Vi talte lidt om at prøve at gennemføre en rigtig udstilling i efteråret 2016. 



 
 
    Karen Nisbeth, referent                  Lars Bitsch, dirigent 
 
 
Efter generalforsamlingen planlagde de fremmødte deltagere sæsonens ture ud fra en datoliste, som bestyrelsen 
havde udarbejdet på forhånd. 

 

Svampevennernes generalforsamling 30. Maj 2015 
Beretning for svampeåret 2014-2015 
 
Nu sidder vi her efter en dejlig tur i skoven og skal se tilbage på det forgangne år. Denne gang er det et helt fantastisk 
år, vi kan fortælle om. Et år med en svampemængde, der ikke er set i mange, mange år og med en mild eftersæson, 
der gav svampe helt hen i december måned. Der har også været flere meget spændende fund i 2014. Noget af alt 
dette fortæller jeg mere om senere. 
 
Vi afholdt i alt 12 ture, heraf en familietur i samarbejde med NaturBornholm, en endagstur til Sverige, Åben 
Svampebestemmelse ved Hvide Hus, udstilling på NaturBornholm og deltagelse i årets oplevelser. 
 
Sæsonen startede ellers ikke så håbefuldt. Meget hurtigt blev det varmt og tørt og det bryder svampene sig bestemt 
ikke om. De første ture var meget svampefattige og af nød måtte vi til at nærstudere poresvampe, for der var næsten 
ikke andet. De meget ihærdige listede rundt og fandt lidt kantareller. 
 
Den 24. august holdt vi begyndertur, hvor hele 50 fremmødte blev delt op i hold med hver sin svampekyndige ved 
hånden. Selvom det stadig var småt med svampe, fik deltagerne ifølge deres egne udsagn vældig meget ud af 
turen.  Der blev fundet lidt spisesvampe, bla. de første Karl Johan.  Der var også et par mere sjældne fund, nemlig 
Blodrød Rørhat (Boletus rubellus) og Filtstokket Læderhat (Panus conchatus). Et par familier meldte sig ind på stedet. 
 
I løbet af den næste uge og hen til midten af september kom det næsten som en eksplosion. Karl Johan`erne formelig 
sprang op af jorden.. Senere fugte kantarellerne samme mønster. Og jagtinstinktet blev tændt hos mange. Man 
hentede svampe i kilovis og folk gik amok på facebook med fotos af deres gigantiske høst. 
 
Den åbne svampebestemmelse i Hvide Hus den 7. september foregik som sædvanlig i fint vejr og trak mange folk. 
Man kunne se i kurvene, at der var lidt gang i svampene,  men ud over rørhatte var det ikke overvældende. Til 
gengæld var det rart at se, at der var flere, som gav sig tid til at sidde og kigge i bøgerne for nærmere at 
artsbestemme de fundne svampe og få sig en god svampesnak med hinanden. Det er bl.a. dette, der er formålet med 
dagen. 
 
Turen til vores venskabsforening Puggehatten i Skåne den 28. september havde 8 deltagere, heraf flere, der stødte til 
fra København. 
Vi besøgte 3 forskellige lokaliteter, alle betydeligt mere kalkholdige end vi ser på Bornholm og dermed også 
med  mange svampe, som vi aldrig eller kun sjældent havde set forud. Så det  blev en særdeles spændende og 
lærerig dag for os alle. 
 
Allerede ugen efter havde vi årets turleder ovrefra. Det var Henrik Mathiassen, som egentlig skulle have været her 
sidse år. Han er specialist i poresvampe. 
 
Om lørdagen blev der samlet svampe ind i Forsøgsområdet i Almindingen med efterfølgende studier af materialet på 
NaturBornholm. Henrik fortalte også mere om poresvampene. 
Søndag gik turen til Dueodde. Her var det helt store fund den smukke Tandet violporesvamp (Trichaptum 
fuscoviolaceum), der også er fundet her i 2011. 
Henrik tog flere svampe med hjem til nærmere bestemmelse og der var nogle meget spændende imellem, som jeg 
desværre ikke har navnene på. 
 
I efterårsferien lavede vi som tidligere omtalt et arrangement sammen med NaturBornholm. 
Først en familietur i Almindingen ved den tidligere Produktionsskole med et overvældende stort antal deltagere. 
Derefter kørte deltagerne til NaturBornholm, hvor de blev lejret i skolestuen. Hver familie lagde deres svampe op på 
bordet foran sig, og så var vi flere, der gik rundt og snakkede med dem om lige præcis deres fund. På den måde fik 
alle en personlig snak med en svampekyndig, hvilket vi slet ikke kunne have gjort i skoven på samme grundige måde. 
 
Vi havde vores sidste tur den 2. november, men der var stadig masser af svampe og mange fortsatte med private ture 
til langt hen i december. På grund af det milde vejr var der friske kantareller og tragtkantareller ved flere af 
julemiddagene på Bornholm. Det er vist ikke sket før. 



 
Som sagt var det på alle måder en usædvanlig sæson. Det betød flere svampe, større svampe, større udbredelse af 
enkelte arter og også flere helt nye arter. 
Dette er ikke stedet til at omtale dem alle, men nogle få skal med. 
Først  og fremmest Tiger-Sejhat (Lentinus tigrinus), som Gitte Hauge fandt hjemme på græsplænen i Tejn. Den blev 
fundet på Lolland året før, men blev ellers regnet for uddød, da den ikke var set siden 1946. 
Jeg selv var heldig at finde Dråbe-Kødporesvamp (Oligoporus guttulatus) hele to gange. Den er ny for Bornholm og 
under udbredelse i Danmark. 
Nogle af dem, jeg kalder for "Gribskovarter", fordi de hører til i den store, åbne muldrige bøgeskov og fordi jeg selv 
færdes en del i Gribskov, fandt vi flere af end normalt. Det gjaldt f.eks Skønfodet Rørhat (Boletus calopus), Skade-
Blækhat (Coprinopsis picacea) og Rosa Huesvamp (Mycena rosea). 
Vores flotte Fløjls-Mælkehat (Lactarius lignyotus) gik helt amok. Den blev fundet på mange nye lokaliteter og flere 
steder i store mængder. På turen til Rø Plantage den 26. oktober talte jeg over 100 eksemplarer. i en enkelt skovpart. 
 
Temaet med Poresvampe brugte vi også i udstillingen på NaturBornholm. Der var lavet forskellige miljøer, løvskov, 
nåleskov og åbent land og så blev de indkomne poresvampe placeret de rigtige steder. Poresvampe er ikke så 
spændende og farvestrålende for den almindelige gæst, så det er nok ikke et tema, vi skal gentage. Udstillingen 
virkede bedst, når den blev kombineret med den personlige formidling af Marianne eller en af naturvejlederne. 
 
Medlemskartoteket er blevet opdateret og renset for dem, der ikke har betalt.  
Vi har nu præcis 60 medlemmer, omtrent ligeligt fordelt på enkelt- og familiemedlemsskaber. Det er ganske 
tilfredsstillende. 
 
Økonomien ser også fin ud. Regnskabet viser et lille overskud. 
Vi har især sparet på porto og annoncering. Kassereren gennemgår regnskabet under næste punkt. 
 
Vores samarbejde med NaturBornholm udbygges stadig. Vi har nu også fået lagerplads til vores forskellige ting og her 
senest har de tilbudt os hyldeplads til vores bibliotek. Det er vores plan, at vi vil udvide med nogle medlemsmøder og 
svampebestemmelser fremover. 
 
Også pressen samarbejder vi fortsat særdeles fint med, både den skrevne, radio og tv. De er flinke til at skrive om 
turene og i efteråret var Lars og jeg i det program, der hedder "Mellem os" på Bornholms TV. Det er en længere 
seance, hvor man snakker i 15-20 minutter. 
 
Vores facebookside skal også have et par ord med på vejen. Da vi startede den, var der en del skepsis omkring 
foretagenet, men det er tydeligt nu, at nogen så rigitgt. Facebook er en vigitg del af vores formidling nu. Rigtig 
mange, både medlemmer og ikkemedlemmer, bornholmere og "overøsiske" svampeinteresserede bruger siden flittigt. 
Ikke som vi troede i starten, men meget mere aktivt. Ind imellem kan man blive en smule irriteret over, at nogen 
stadig tror, det er et forum for bestemmelse af enkeltsvampe, men som regel svarer folk hinanden og hjælper gerne. 
Så det er ikke et problem længere.  
 
Vi kan også se, at den landsdækkende side "svampeatlas" har udviklet sig tilsvarende, selvom den startede som et 
forum for de nørdede atlasbrugere. Så tak til initiativtageren, Ane Hellesen. 
 
A pro pos svampebestemmelse, så kan jeg fortælle, at Lars Bitsch og jeg har fået støtte fra foreningen til 
Svampekundskabens Fremme til anskaffelse af mikroskop. Det betyder, at vi råder over et fint mikroskop, en 
stereolup samt to mindre øvelsesmikroskoper med enkeltokular. Indtil videre står det hele hos Lars og meningen er, at 
det skal være til rådighed for Svampevennerne. Lars har næsten lige hentet sagerne, så de praktiske detaljer er slet 
ikke  på plads endnu. 
 
Et lille kig ind i sæsonen viser, at vi får besøg af Flemming Rune allerede på vores aftentur den 29. juli, hvor han er 
herovre på sommerferie. Årets turledere i øvrigt bliver Jørgen Mikkelsen og Kirsten Bjørnsson, som vi mødte på 
Sverigesturen. 
Desuden får vi besøg af svenskerne. 
Ellers har bestyrelsen jo lagt op til, at medlemmerne skal være med til at planlægge sæsonens ture. Det glæder vi os 
meget til at prøve af. 
 
Til slut vil jeg som vanligt takke bestyrelsen for en god indsats i årets løb. En særlig tak skal lyde til vores webmaster 
Ane Hellesen, der har passet både hjemmeside og Facebook. Hun har besluttet, at hun vil fylde sit liv med andre gode 
interesser fremover. tak for din store og stabile indsat gennem efterhånden en god håndfuld år på den post, Ane.  
Og min beretning slutter ikke ordentligt, hvis ikke jeg også retter en tak til medlemmerne. Det er for jeres skyld, at 
foreningen overhovedet eksisterer, og hvis I ikke bakkede op, kunne vi lukke med det samme. 
Tak for en god sæson og mød glade og friske op til en ny. 
 
Maj 2015 
På bestyrelsens vegne 
Karen Nisbeth 


