DFF REFERAT 3/2020
DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING, BESTYRELSEN
8. juni 2020, skype
Mødedeltagere:
Eva (indtil pkt. 6)
Rasmus (fra pkt. 3)
Michael (indtil pkt. 6)
Nanna
Casper
Laura
Christina
Jakob
Afbud:
Rune
Jens

1 Formalia
1.1 Valg af referent
Christina valgt til referent
1.2 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes med tilføjelse af et punkt vedrørende valg til bestyrelsen som pkt. 4.
1.3 Godkendelse af referat fra møde 1/2020
Eva gennemgik supplement til udsendte referat i forhold til pkt. 2 Nyt fra JA.
Referat godkendt med tilføjelser.
2. Nyt fra JA
Eva orienterede om aktiviteter siden sidst.
Online repræsentantskabs-midtvejsmøde. Ja orienterede generelt og havde status på regnskaber
2019 (godkendes på repræsentationsmødet til november). DFF havde deltagelse af Eva (JA
næstformand) og Michael (valgt i gruppen privatansatte) fra bestyrelsen. Dertil et online
bestyrelsesmøde forud for midtvejsmøde.
JA er stadig i strategiperiode med fokus på medlemstal og økonomi. Bestyrelsen tror på, at det er
den rigtige strategi, men JA er ikke i mål endnu. Fokus på, hvilke årgange blandt de studerende,
der skal være fokus på. JA skal være gode til at fortælle, hvad vi kan, som de andre ikke kan.
Covid-19 situationen har sat fokus på virtuelle muligheder, hvilket tilgodeser medlemmer, der ikke
er lokaliseret i Hovedstadsområdet.
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3. Arrangementer
Coronaen ramte vores forårsarrangementer. Bestyrelsen er enige om, at fysiske arrangementer i
efteråret skal forsøges afholdt inden for de rammer, myndighederne udstikker. Mange
arrangementer i DFF regi foregår udenfor. Hvor muligt bestræbes, at arrangementer gøres virtuelle
via live-streaming mv.
Planlagte arrangementer (tovholdere):
• Turen går til Grønland: 27/8. (Nanna og Eva)
• UEF årsmøde i Polen 3-6/9. Se pkt.5. (Jakob)
• Årsmøde: Datoen fastholdes 12-13/9. (Rasmus og Christina)
• Rungstedlund med Dendrologisk Forening 26. september (Eva)
• Julemøde: 27/11 (Christina og Nanna)
• Jagter på Egely: 14/11 2020 og 3/1 2021 (Christina).
Budgettet tilrettes i overensstemmelse med den nye portefølje.
NKU møde 15/6. Jakob deltager på DFFs vegne.
4. Valg til bestyrelsen generalforsamling 2020
På årets generalforsamling er følgende på valg:
Laura, som ikke ønsker genopstilling
Rune, status kendes ikke
Jakob, genopstiller
Christina, genopstiller
Alle bedes overveje relevante kandidatos.
5. Egely
Skoven: Casper gennemgik de økonomiske konsekvenser ved årets skovningsaktiviteterne.
Resultatet er noget bedre end budgetteret. Resultatet er 296t.kr. i indtægt og 137t. kr. i udgift.
Tilplantning udestår dog, hvilket forventes at medføre udgifter for 49t.kr. hertil mindre terrænpleje.
Budgettet tilrettes i overensstemmelse hermed. Råderum fra skovdriften allokeres til udeståender
til bygningsvedligehold og – opgradering.
Driftsudvalget og repræsentanter fra bestyrelsen mødes på Egely i den kommende weekend og
besigtiger de gennemskovede og afdrevne bevoksninger samt planlægger skovningsaktiviteterne
for efteråret og det kommende år. Driftsplanen skal lægges tilgængelig på hjemmeside jf. seneste
referat. Dette forventes gjort efter driftsmødet. Driftsudvalget består, foruden af foreningens
Egelyansvarlige, af Kristian Løkke Kristensen samt Niels Bundgaard.
Bygningerne: Tilbud fra murer indhentes vedr. sokkelarbejde og tagrep. Forventes indhentet forud
for næste bestyrelsesmøde. Rasmus aftaler og har dialog. Udskiftning af oliefyr stilles på standby
indtil nødvendige reparationer er foretaget, men er fortsat prioriteret.
Telefon, TV og internet: nuværende løsning er relativ dyr, men ganske få andre muligheder.
Løsningsmodel med cromecast + internet. TV og Telefon udgår. Bestyrelsesmedlemmer, der
deltager i driftsudvalgsmøde undersøger, om det er en brugbar løsning. Efterfølgende sendes
løsningsforslag i mailhøring hos resten af bestyrelsen forud for eventuel udmøntning.
Pga. corona overvejes det, at gøre det obligatorisk med professional rengøring. Rasmus aftaler
nærmere med sekretariatet og Bodil om muligheden.
Budgettet justeres i overensstemmelse hermed.
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6. UEF
Brancheforeningen Union of European Foresters holder hvert år deres generalforsamling i ét af
medlemslandende. I år i Polen vært fra 3-6/9.
DFF deltagelse kræver, at rejserestriktionerne bliver ophævet.
Bestyrelsen ønsker, som udgangspunkt, at bidrage og drage nytte af medlemsskabet og
opdyrkning af arrangementer ikke mindst for relevante studerende.
Bestyrelsens medlemmer har ikke selv mulighed for at deltage og ønsker at undersøge
muligheden for at finansiere og sende to studerende afsted, der kan supplerer hinanden og give
feed back til bestyrelsen, ligesom tidligere deltagere i UEF rådsmøder kan agere
ressourcepersoner for årets deltagere. Jakob sender udkast til invitations-skriv til videresend til
sekretariatet.
7. Økonomi
Regnskaberne 2019: Sekretariatet har efterspurgt en ny godkendelse fra DFFs bestyrelse af
regnskaberne. Dette i forhold til små-ændringer i bestyrelsesberetningerne siden godkendelsen på
sidste møde samt regler i forhold til den eksterne revision.
Regnskaber og beretninger godkendt her og endeligt ved underskrift.
Link er sendt fra sekretariatet til bestyrelsesmedlemmer for digital underskrift (dog ikke til
studenterrepræsentanter).
Med baggrund i længevarende sygdom i sekretariatet – covid-19 perioden – mindre aktivitet i
netværkene mv, har sekretariatet set sig nødsaget til aflyse udsendelsen af rapporteringen for 1.
kvartal 2020. Dvs. at næste rapportering vil ske for perioden 1. januar – 30. juni 2020.
Budgettet blev gennemgået i forhold til ovenstående punkter.
Budgetrevision sendes til sekretariatet.
8. Ansvarsområder i øvrigt.
Punktet blev sprunget over. Opgavelisten opdateres siden.
9. Nyhedsbrev.
Laura laver udkast og rundsender forud for distribuering (primo juli).
Forventes udsendt medio juli.
Skal indeholde oplysninger om årsmødet inkl. muligheden for at opstille til en plads i bestyrelsen.
Desuden oplysninger omkring ansøgningsfrist og vilkår for fonde administreret af DFF.
Alle, der har relevante input bedes sende til Laura.
10. Eventuelt
Dele af bestyrelsen mødes online 24/8 17.30-20. Mødet afholdes alene med henblik på
planlægning af årsmødet og betragtes ikke som et ordinært bestyrelsesmøde.
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