Referat af generalforsamling i Dansk Forstkandidatforening (DFF)
(netværk i JA)
Lørdag den 12. september 2020, Hotel Storebælt, Nyborg
Antal deltagere: 27 medlemmer
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning om netværkets virksomhed, herunder aktivitetspuljen og rejsefonden, i det
forløbne år
4. Aflæggelse af de reviderede regnskaber
5. Behandling af indkomne forslag
6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af eventuelt kontingent
7. Valg af formand
8. Valg til bestyrelsen
9. Valg af revisorer
10. Evt.
Formanden bød velkommen. Der indledtes med et minuts stilhed i anledning af DFFmedlem Niels Andreasens død siden sidste generalforsamling. Simon Lægaard fortalte i den
forbindelse, at han er trådt i Niels’ fodspor som sagkyndig for Svanholms skovdrift.
Særligt grundet i at dagens hidtidige forløb delvist foregik i bussen mellem
ekskursionspunkterne – og følgelig med mundbind for alle – præsenterede alle
tilstedeværende sig nu for hinanden.

Ad 1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Torsten Dybkjær, som blev valgt. Torsten konstaterede, at vedtægterne
var overholdt f.s.a. tidspunkter for afholdelse af, indkaldelse til og udsendelse af dagsorden
til generalforsamlingen.

Ad 2. Valg af referent
Bestyrelsen foreslog Christina Odgaard, som blev valgt.

Ad 3. Beretning om netværkets virksomhed, herunder aktivitetspuljen og rejsefonden, i det
forløbne år

Formanden aflagde den mundtlige beretning (som er suppleret af den foreliggende skriftlige
beretning). Det seneste halvår har båret præg af Corona-krisen, med deraf følgende
aflysninger og udsættelser.
I den kommende tid er flg. arrangementer planlagt:
-

Grønlands-fyraftensmøde
Efterårsjagt på Egely
Julemøde (for hvilket der endnu ikke er lagt program)

Formanden fortalte vedr. Egely, at udsigten mod Kvindsø vil ændres qua planlagte
udtyndinger i nordmannsgran-bevoksningen – samt nogle indplantninger af frugttræer.
Rasmus Moes fortalte, at hans bror, som er bygningsingeniør, (i en med anden aktør indgået
men fra dennes side svigtet aftales sted) har foretaget en gennemgang (energi-eftersyn) af
Egely. Konklusionen var, at der bliver behov for nogle arbejder vedr. taget samt i forhold til
sokkel-sikring. Formanden supplerede, at dette har medført en prioritering af sokkel-sikring
forud for udskiftning af oliefyret. Endnu en grund til at man gerne har villet udskyde
omlægningen til en grønnere opvarmningsmåde, er at man ønsker at være sikker på den
rette løsning. Samt at det overvejes, om der ved nogle enkle greb kan optimeres på den
værende (olie)opvarmningsform. Ingeborg nævnte luft-til-luft-varmepumpe, som et
umiddelbart godt supplement.
Formanden orienterede om afholdt bestyrelsesmøde i O. J. E. og A. Heilmanns Fond. I år er
der ikke udpeget nogen til modtagelse af æresprisen. Man vil gerne fortsat modtage
indstillinger hertil (personer som har gjort en særlig indsats for dansk skovbrug, eller yngre
forskere, der har skilt sig særligt dygtigt ud).
DFF har ved generalforsamlingens afholdelse i alt 557 medlemmer, heraf 426
erhvervsaktive, 64 pensionister og 13 studerende.
Jens Dragsted fremførte sine overvejelser om mulig kapacitetsudvidelse på Egely – med
andre ord en indretning af loftsetagen i sidebygningen. Vel at mærke på længere sigt.
Rasmus bemærkede, at det ikke ligger helt lige for, idet der ikke er isoleret, og taget er
meget utæt. Louise Hjelmroth nævnte, at det måske ville ligge mere lige for at
overveje/foretage en mere praktisk indretning af 1.-salen, med den hensigt at få flere
individuelle soveværelser. Fra salen kommenteredes, at der måske (ønsketænkning) kunne
forefindes arkitektkyndige frivillige i medlemmernes bagland?
Der blev af Torsten spurgt til Egelys Venner, som stiftedes sidste år. Bestyrelsen var enig i, at
f.eks. halvårlige træf for venneforeningen kan være en god vej frem – og at flere er meget
velkomne til at melde sig til den.
Dirigenten spurgte til holdninger til den nu stedfindende aktivitetsfolder-udsendelse. Der
var positive tilkendegivelser overfor de nu mere aktuelle og i tidsspand mindre omfattende
folders end de førhen helårlige.
Dirigenten spurgte, om forsamlingen kunne godkende beretningen. Dette var tilfældet.

Ad 4. Aflæggelse af de reviderede regnskaber
P.v.a. bestyrelsen fremlagde Rasmus regnskaberne.
Det ordinære regnskab adskiller sig ikke meget fra foregående års regnskaber, dog med
Canadaturen som særlig post.
F.s.a. Aktivitetspuljen nævntes ligeledes Canadaturen.
F.s.a. Forstkandidatforeningens Rejsefond håbes på lidt flere fremtidige ansøgninger.
Foreningens interne kritiske revisor Thomas Nord Larsen deltog ikke i årets
generalforsamling. Formanden refererede derfor dennes bemærkninger til regnskaberne,
herunder om aktivitetsniveau (som forud har været relativt lavt, men i det seneste år er
bedret). Revisors anbefaling går således ud på at fastholde niveauet for aktiviteter. Men han
peger dertil på behovet for at bedre kendskabet til Rejsefonden.
Fra forsamlingen blev der spurgt til deltagelse fra og indsats i forhold til studerende.
Formanden oplyste, at det har været et fokuspunkt at være i dialog med de studerende –
ikke mindst for at kende og imødekomme, hvad de efterspørger fra DFF, men også for at
gøre opmærksom på JA som fagforening og DFF som netværk efter endt studie. Peter
Hedegaard nævnte, at alene det, at man ikke længere optages som stud.silv. (og ofte ikke
ved at/om man kommer til at gå skovbrugsvejen), giver en lavere opmærksomhed på DFF’s
eksistens. Formanden og Flemming Bo Petersen omtalte de bestående udfordringer på
informationsfronten – med andre ord, at det halter noget f.s.a. hjemmesiden for JA og
herunder DFF. Eva nævnte, at man ikke skulle holde sig tilbage, hvis man har en god pen og
kunne tænke sig at forfatte en præsentation af DFF. Lauge Decker tilbød at kunne stille op
med indlæg på et informationsmøde for nye studerende.
Skovrider Mogens Andersen og hustru Elin Michaela Andersens Fond: Thyge Feldskou
Autzen har fået støtte til et feltarbejde i Grønland. Der er bevilget midler til endnu et formål
v/anden ansøger; tiden vil vise om det gennemføres som planlagt. Formanden refererede
den interne revisors bemærkninger – herunder anbefaling om fortsat at sikre kvalificerede
ansøgninger, samt om at opnå afklaring vedr. kapitalpleje. Eva fortalte, at arbejde vedr.
kapitalpleje (overgang til Sampension) pågår.
Vedr. Egely-regnskabet fortalte formandskabet, at den tidligere ansvarlige for skovdriften
Kristian Løkke har haft stor andel i udarbejdelsen af den driftsplan, som budget mv. nu hviler
på, og at den nuværende ansvarlige (Caspar Pleidrup) har opnået godt styr på budgettet for
driften.
Jørgen Hammershaimb omtalte de store skovningsmasser, han observerede i april.
Bestyrelsen svarede, at der har været et tyndingsefterslæb; store mængder er skovet (inkl.
via en afdrift) i begyndelsen af 2020. Formanden oplæste den kritiske interne revisors
bemærkninger. Heri anbefales et fokus på de langsigtede mål for skovens drift – og peges på
en manglende opstilling i driftsplanen af dens konsekvenser for fremtidige vedmasser. F.s.a.

udlejningsejendommen Egely udtaler han, at driften har været i overensstemmelse med
vedtagne forudsætninger.
Der blev spurgt til om regnskaberne er godkendt af eksterne revisor – og dette blev
bekræftet.
Regnskabet blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad 5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Ad 6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af eventuelt kontingent
Rasmus fremlagde mundtligt et overblik over det kommende års budget. Det lægger op til et
sædvanligt antal (4-5) årlige arrangementer - med fuld udgiftsrefusion fra JA som vanligt.
Egely-budgettet: Der stiles mod opretholdt indtægtsniveau. På udgiftssiden satses på at
anvende opsparede midler til renoveringer som omtalt under tidligere punkt.
Formanden bemærkede, at den tiltrædende nye bestyrelse naturligvis kan vælge at afvige
fra det budget, generalforsamlingen giver opbakning til.
Lars Holmgaard Knudsen opfordrede til opmærksomhed på eventuel mulighed for at søge
tilskud til energieffektivisering på Egely – hvilket bestyrelsen tog ad notam.
Uændret medlemskontingent blev foreslået af bestyrelsen og vedtaget af
generalforsamlingen.

Ad 7. Valg af formand
Christina Kjærby genopstillede og blev valgt med applaus.

Ad 8. Valg til bestyrelsen
Kadencen i sammensætning af og valg til bestyrelsen blev repeteret af formanden.
Laura Emilie Beck, Rune Tørnkvist og Jakob Hejberg var på valg. De to førstnævnte ønskede
ikke at genopstille, hvorimod Jakob gerne modtog genvalg. De øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer – Michael Øllgaard, Rasmus Moes, Eva Roland Erichsen og Casper
Pleidrup - var ikke på valg.
Peter Hedegaard, Louise Hjelmroth og Cathrine Pater ønskede tillige at stille op. De
præsenterede på skift sig selv og deres motiver for at stille op til bestyrelsen. I Jakobs fravær
fortalte formandskabet lidt om Jakob og hans arbejde i bestyrelsen.

Skriftlig afstemning (med mulighed for at afgive op til tre stemmer) blev gennemført.
Stemmeoplæsere var Pernille Karlog og Eva, og dirigentens opskrivning på planche blev nøje
og kontrollerende fulgt af de tilstedeværende. Valgt blev Louise, Peter og Cathrine.

Ad 9. Valg af revisorer
Den interne revisor genopstillede og blev valgt uden modkandidater. Også den eksterne
revisor blev fastholdt, nemlig JA’s statsautoriserede revisor Deloitte.

Ad 10. Eventuelt
Næstformanden omtalte det valg til JA’s repræsentantskab, som skal finde sted til foråret.
Hun opfordrede til at stille op.
Endvidere omtalte hun, at de nuværende DFF-medlemmer i repræsentantskabet meget
gerne modtager forslag til faglige fokusområder.
Der blev efterlyst en opdateret oversigt over aktuelle medlemmer – og gerne mere end en
blot og bar navneliste. Næstformanden gjorde opmærksom på muligheden for at finde en
summarisk oversigt på hjemmesiden. I forhold til eventuelle videre produkter skal der
naturligvis være fokus på GDPR-reglerne.
Formanden opfordrede alle medlemmer til løbende at indmelde ideer og forslag til
bestyrelsens arbejde.
Bo Holm Kristensen fremførte den standende opgave for bestyrelsen, som består i at
fastholde kendskabet til alt det, der udmærker netop forstkandidater i forhold til
beskæftigelse i Naturstyrelsen.
Bo foreslog endvidere til overvejelse, at det utætte Egely-tag simpelthen udskiftes én gang
for alle.
Fra et orienteringsmøde afholdt af PJD Pension om markedsrente-pensionsordning
refererede Torsten det budskab, at der absolut ikke er noget at betænke sig på – det er en
ubetinget fordel for alle at overgå til denne ordning, og man skal derfor være opmærksom
på den forespørgsel, pensionskassen udsender til alle medlemmer om individuel
stillingtagen.
Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden.
Herefter fik Jens Dragsted (som ikke kunne være til stede under den efterfølgende middag)
ordet for at oplæse et brev fra sidste års modtager af det ærefulde Brødsgaards cigarlegat
Laurits Aalling, der var forhindret i at deltage på dagen:
Med henvisning til bl.a. den kendsgerning, at der hidtil kun har været én kvindelig legatar,
havde Laurits udvalgt dette års modtager til at være formanden - Christina Kjærby – som
beæret taknemmelig og med nogen overraskelse tog imod.

