DFF REFERAT 5/2020
DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING, BESTYRELSEN
26. oktober 2020, Skype
Mødedeltagere:
Christina, Eva, Louise, Peter, Casper og Cathrine
Afbud fra Rasmus og Michael
1 Formalia
1.1 Valg af referent
Cathrine valgt til referent.
Christina laver en fordeling af referentrolle til kommende møder.

1.2 Godkendelse af dagsorden
Den del af Egelypunktet, der vedrører bygningsdrift udskydes med baggrund i Rasmus’ afbud.
Legatuddeling 2020 er taget af dagsordenen og udskydes med baggrund i Michaels afbud.
Dagsorden herefter godkendt.

1.3 Godkendelse af referat fra møde 4
Referatet fra møde 4 godkendt.

2. Nyt fra JA
Bestyrelsesmøde i JA 27.okt. Det skal besluttes om repræsentantskabsmødet i år afholdes virtuelt.

3. Arrangementer
Status på afholdte arrangementer siden sidst.
”Turen går til Grønland”
Arrangementet blev afholdt i Diakonissestiftelsen, hvor der var 19 deltagere inkl. 3 oplægsholdere.
Der var fin opbakning til arrangementet med god snak efterfølgende.
Vi afventer evalueringer fra arrangementet.
Status på kommende arrangementer 2020.
Julemødet 2020 aflyses med baggrund i forsamlingsloftet i de nye corona-restriktioner.
Efterårsjagten på Egely den 14. november forventes stadig afholdt, dog med loft på de tilladte 10 deltagere.
Vi havde en brainstorm over nye arrangementer og indledende fordeling af aktivitetsplanlægningen frem til
julemødet 2021:
-

Nytårsjagt på Egely. Christina tovholder (3. januar 2021)
Træ i byggeriet. Peter tovholder (februar/marts)
Cykel tur i Naturpark Mølleåen. Michael tovholder (maj)
Tema om IT i skovbruget, martelloscope, Lidar, Dralle. Cathrine og Peter er tovholdere (juni)
Årsmøde 2021. Christina tager kontakt til Leif Madsen, Vemmetofte og hører, om det kunne være
en mulighed at holde næste årsmøde der (lørdag i september)
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-

Efterårsweekend på Djursland. Casper tovholder. Christina, Cathrine og Peter deltager i
planlægningen (oktober)
Julemøde 2021. Louise tovholder. Jens Blendstrup. Egefortællinger (november)

For relevante arrangementer høres DSL om de kunne være interesseret i at lave fællesarrangementer.
Ovenstående suppleres efter legatuddelingsprocessen med at legatmodtager skal stille op ved et
arrangement, hvor dennes projekt præsenteres.
Der afholdes NKU-møde snart, og inden da skal vi udmelde arrangementers navn, dato, sted, husk at angive
om der er no-show-fee hvis der er udgifter forbundet med organisering. Peter er tovholder.
En længere bruttoliste over arrangementer forefindes, og Christina laver en liste over arrangementer afholdt
de sidste ca. 3 år som supplement til bruttolisten. Bruttolisten opdateres med øvrige idéer fra brainstorm og
kan suppleres løbende.
Udlandsture for nu arrangeres ikke, så længe den globale sundhedssituation er så usikker.

4. Egely
Skovdrift:
Præsentation af 2020-driftsplanen. Afdrift samt tynding af både nål og løv i Kal Skov.
2021-driftsplan for Præsteskoven og Kal Skov. Denne er vendt med driftsudvalget. Inkluderer etablering af
skoveng og en snak om bygning af shelter. Der er planlagt afdrift, tynding af løv, tynding af nål til flis,
skærmstilling og plantning. Plantning af nål efter nål, mest Sitkagran, rødgran, Douglasgran, og lidt grandis.
Skoven indeholder blandingsbevoksninger, nål som produktionsenheder, løv mest som herlighed.
Budget:
ca. DKK 155.000,- til brug
Attraktiv tilskudsordning til luft til vand varmepumpe til Egely, hvilket også er besluttet at installere.
Egelys Venner:
Vi husker hinanden på, at der skal annonceres aktiviteter/tiltag til foråret. Corona-situationen bevirker, at det
ikke er aktuelt at forsøge at samle folk til en weekend, kun dagsaktiviteter.

5. Økonomistatus og budget
Kort gennemgang af 2020-2021 budget
Casper, Rasmus og Christina sørger for at budgettet revideres og bliver lagt som bilag til næste møde

6. Ansvarsområder i øvrigt
FN har holdt generalforsamling og skulle i år vælge to nye studenterrepræsentanter til DFF, men vi kender
ikke navnene på disse endnu.
UEF: Der foreligger et positionspapir om biodiversitet fra UEF, som vi vil undersøge om muligvis bør
oversættes i samarbejde med DSL
Studerendekoordination: Cathrine mødes i et mindre forum med Christina, Peter samt de to nye
studenterrepræsentanter. Kommer derefter med oplæg til dette punkt.
Der var enighed om at lave en opdatering af opgavelisten. Denne skal indeholde specifikation af
ansvarsområderne for de enkelte roller i bestyrelsen. Den skal også indeholde hvilke/t fokus bestyrelsen skal
have for det enkelte år samt milepæle. Opgavelisten opdateres på januarmødet.
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7. Nyhedsbrev
Denne gang kommer der blot en kort orientering, da der lige er udsendt nyhedsbrev. To punkter til
orientering:
- Dette års julemøde endeligt aflyst
- Vi holder fast i november-jagten på Egely

8. Eventuelt
Januarmødet er fastlagt til den 16. januar hos Michael.
Efter et par gode, sjove vittigheder lukkede mødet i god ro og orden.
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