DFF REFERAT 2/2020
DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING, BESTYRELSEN
26. marts 2020, skype
Mødedeltagere:
Eva (midtvejs pkt. 3)
Rasmus
Rune
Michael
Nanna
Casper
Laura
Christina
Afbud:
Jakob
Jens

1 Formalia
1.1 Valg af referent
Rune valgt til referent
1.2 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
1.3 Godkendelse af referat fra møde 1/2020
Referat godkendt.
2. Gennemgang af regnskab
Christina gennemgik regnskabet suppleret af Rune. Der afventer stadig intern revisors
bemærkninger.
Fra bestyrelsen var der særlig opmærksomhed på arrangementernes størrelse i forhold til deltager
antal. Det er vigtigt at arrangementerne i foreningen, også har en fornuftig opbakning fra
medlemmerne. Bestyrelsen udtrykte ikke bekymring herom, men understregede at det var et
opmærksomhedspunkt.
Egely: Der blev overvejet de fremtidige investeringer i Egely herunder varmesystemet. Det er
vigtigt, at der er fokus på hvordan timingen af investeringer i Egely stemmer overens med
skovdriften.
Alle regnskaber blev godkendt. Beretninger sendes til sekretariatet. Regnskaberne underskrives
digitalt. Sekretariatet sender mail med link og vejledning.
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3. Arrangementer
Coronaen har desværre også ramt vores forårsarrangementer. Fremtiden er som bekendt svær at
spå om, selv for en forstkandidat, der ellers er vant til at arbejde med lange tidshorisonter.
Vi overvejer om vi kan gennemføre nogle af vores arrangementer som webinar. Erfaring fra Bo
Fritzbøger arrangementet om forstkandidater viste, at med det rette emne, er der stor tilslutning.
Andre fysiske arrangementer udskydes til landet igen åbnes op. Pt er alle arrangementer udskudt.
De enkelte arrangører er ansvarlige for at finde nye datoer.
•
•
•
•
•
•
•
•

Turen går til Grønland: udskydes til ultimo august efter aftale med oplægsholdere.
Cykeltur i Naturpark Mølleåen udskydes på ubestemt tid.
Ulkerup fortidsmindepleje sættes på stand-by, inkluderes eventuelt i årsmødet.
Rungstedlund med Dendrologisk Forening 26. september.
UEF årsmøde i Polen 3.-6./9. DFF deltagelse overvejes.
Årsmøde: Rasmus efterspurgte idéer til en plan b. Rune sender noget til Rasmus og Christina
om Ulkerup.
Julemøde: dato fastsat til d. 27. november Nanna undersøger om de studerende stadig sælger
juletræer. Det kunne være at nogen af foreningens medlemmer har lyst til at støtte dette.
Rolighedsvej er valgt som sted.
Jagter på Egely: 14/11 2020 og 3/1 2021.

4.Egely
Skoven: Casper gennemgik skovningsaktiviteterne, der er sket i indeværende år. Driftsplanen
lægges, efter opdateringen, på hjemmesiden, så alle kan tilgå denne.
Bygningerne: Rasmus’ bror, der er bygningsingeniør, har lavet en gennemgang af vores
bygninger. Som forventet er der en del, der kan tages fat på. Noget haster i sagens natur mere end
andet. Bestyrelsen har fokus på at sikre bygningerne mod varige skader. Anbefalingen var at få en
murer til at komme med tilbud på det som er mest alvorlig og få udarbejdet en detaljeret plan for
kommende arbejder på ejendommen, så vi ved hvilke udgifter vi kommer til at møde i de
kommende år.
Rasmus har sendt 2 lænestole til ombetrækning. Det koster lidt, men bestyrelsen synes det er
vigtigt at bevare noget af inventaret og dermed historien i huset.
5. Budget 2020
Kort gennemgang v. Rune – Det eftersendes sammen med referatet.
6. Nyt fra JA
Eva gennemgik lidt nyt fra JA. I JAs bestyrelse er der især fokus på det forstående midtvejsmøde
for repræsentantskabet, og på hvorledes repræsentantskabet kan få en mere aktiv rolle i JA.
Blandt andet var den 11. marts et ambassadørkursus for rep. og TR med det formål at klæde
deltagerne bedre på til at tage snakken omkring JA på blandt andet arbejdspladsen. Samme
kursus er blevet afviklet online her i juni, hvor alle netværksbestyrelser også har fået tilbud om
deltagelse.
Vi talte lidt om DFFs synlighed over for de studerende. Vi har fået udlevet det materiale, som de
studerende får. Bestyrelsen mente ikke, at det ud fra dette, var nemt at gennemskue hvorfor, man
som naturressourcestuderende bør melde sig ind i DFF.
Christina og Eva – arbejder videre med synligheden.
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7. Ansvarsområder i øvrigt.
Legater. Michael arbejder videre med en evt. sammenlægning af legater. Samt ser på tidsfrister for
ansøgning til disse, så de passer til de studerendes studierytme.
7. Nyhedsbrev.
Laura laver udkast og rundsender forud for distribuering.

8. Eventuelt
Vi ser på om bestyrelsen kan samles på Egely til sommermødet eller mødet efter.
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