DFF REFERAT 6/2020

DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING, BESTYRELSEN
23. november 2020, Skype
Mødedeltagere:
Christina, Eva, Rasmus, Louise, Michael, Peter.
Cathrine deltog fra 18.30. Afbud fra Casper.

1 Formalia

Mødet startede sent grundet IT problemer. Det blev besluttet fortsat at anvende Skype til ikke-fysiske
bestyrelsesmøder.

1.1 Valg af referent

Det er Peters tur til at være referent.

1.2 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

1.3 Godkendelse af referat fra møde 5
Referatet fra møde 5 godkendt.

2. Nyt fra JA

Der har været afholdt repræsentantskab møde i JA, Michael og Eva gav en briefing om mødet:
JA er i krise. Der falder studerende og pensionister fra, det samlede medlemstal er faldende. AKA har
samme problem med faldende studenterindmeldinger, mens Magistrenes klarer sig bedre.
JA er nødt til at samarbejde med andre fagforeninger for at hverve studerende. JA har problemer med at
hverve studerende. Repræsentantskabet har givet bestyrelsen kompetencer til at finde nye
samarbejdspartnere. Målet er ca. 550 nye medlemmer om året, status er et frafald på ca. 50 om året.
JA er til stede på Aarhus Universitet og RUC, men tilstedeværelsen har selvfølgelig generelt været
begrænset grundet Covid-19. Man afviser ikke længere studerende, der ikke har de rette uddannelser.
Det er svært at få besat poster i udvalg, inkl. i bestyrelsen i JA.
Der afholdes møde i NKU d. 8. december.

3. Uddeling af legater

Se bilag til referat for oversigt over ansøgere.
Rejsefonden:
Fondens mål er blandt andet at yde støtte til studierejser i ud- og indland for forstkandidater, der er
medlemmer af Danske Forstkandidaters Forening
I 2020 udgør fri egenkapital til rådighed for uddeling 15.836 kr. Der er modtaget én ansøgning, ansøger har
ligeledes søgt Skovrider Mogens Andersen og hustru Elin Michaelsens Andersens fond.
Den ansøgende er studerende ved Skovskolen i Nødebo og søger midler til at deltage i en 4 ugers
sommerskole arrangeret af EIT Climate KIC i samarbejde med EU. Ansøgeren er ikke medlem af DFF.
Bestyrelsen vurderede at det ansøgte ikke faldt under fondens formål, og det besluttedes derfor ikke at
imødekomme ansøgningen. Alle midlerne overføres til næste års pulje.
Skovrider Mogens Andersen og hustru Elin Michaela Andersens fond:
I bestyrelsens afvejning indgik for Skovrider Mogens Andersen og hustru Elin Michaelsens Andersens fond,
at fundatsen foreskriver, at der gives støtte til praktiske, videnskabelige eller faghistoriske arbejder eller
opgaver, der skønnes af interesse for såvel inden som udenlandsk skovbrug, herunder studierejser og
udgivelse af enkeltstående publikationer. Der ydes således ikke støtte til udvekslingsophold. Modtagere skal
som udgangspunkt være forstkandidater, men dette krav kan i særlige tilfælde fraviges.
I 2020 er der 12.801 kr. til rådighed for uddeling. Der er kommet fire ansøgninger, hvoraf én også har søgt
Rejsefonden. To af de fire indkomne ansøgere er studerende ved Skovskolen i Nødebo. Én ansøger er
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jurastuderende og har således ingen relation til forstkandidatstudiet. Sidste ansøger er cand. silv/Ph.D og
forsker.
Bestyrelsen tildeler på vegne af Skovrider Mogens Andersen og hustru Elin Michaelsens Andersens fond i
2020 følgende legater:
Lars Holm Rasmussen, docent, støttes med 7.500 kr. til Open Access Fee til delvis finansiering af
publicering af artikel omkring ørnebregnen. Når publikationen er publiceret, frigives midlerne.
Af de resterende midler overføres 4.124 kr. til konsolidering af 2021 puljen og 1.177 kr. overføres til bunden
kapital.
Efter uddeling af legater, blev det besluttet at ændre på deadlines for ansøgninger:
1. april og 1.oktober er deadlines for ansøgning. 1. april er hovedansøgningsfrist, men hvis der er flere midler
der kan uddeles, er der ligeledes en deadline for ansøgning d. 1. oktober.
Michael Øllgaard foreslår at søge om at sammenlægge de to legater hos Civilstyrelsen. Formålet med
sammenlægningen er at få færre omkostninger og potentielt have flere penge til at uddele. Ydermere vil
sammenlægningen gøre det mere overskueligt og nemmere for bestyrelsen at håndtere legaterne.
Bestyrelsen blev samstemmigt enige om at lade Michael Øllgaard gå videre med processen. 1. skridt er at
kontakte JA og undersøge mulighederne. Beslutningen skal forelægges bestyrelsen i DFF på ny, inden en
eventuel ansøgning om sammenlægning af legater indsendes. Skovridder Mogens Andersen og hustru Elin
Michaelsen Andersens fonds statut kan ændres af Bestyrelsen, mens ændringer i Rejsefondens statut skal
godkendes af DFFs Generalforsamling.

4. Arrangementer
På mødet blev status på afholdte arrangementer siden sidst gennemgået.
Jagten på Egely blev aflyst, og der var således ingen afholdte arrangementer siden sidste bestyrelsesmøde.
På mødet blev status for kommende arrangementer gennemgået.
• Nytårsjagten holder vi fast i.
• Træ i byggeriet:
o Peter har møde med Kasper Kristensen fra Træinformation fredag d.27 november 2020.
• Cykeltur i Naturpark Mølleåen: Uge 18 eller Uge 20 som idé. Fyraftenstur.
o Intet nyt.
• Tema om IT:
o Ikke så meget nyt. De studerende vil gerne deltage. Peter og Cathrine følger op.
• Årsmøde:18 september.
o Tur til Vemmetofte er go go.
• Efterårsweekend:
o Intet nyt.
• Julemøde 2021:
o Intet nyt.
Der afholdes NKU møde d.8. december 2020. Der skal indsendes oversigt over arrangementer inden
1.december. Peter sørger for at sende information og deltager på vegne af bestyrelsen.

5. Egely
Rasmus meddeler at der skal murere ud og kigge.
Rasmus vil gerne teste hvordan huset kan holdes varmt.
Vi holder øje med ansøgningspuljer til at få støtte til bæredygtig energirenovering.
Der skal lappes et hul i taget.
I 2021 planlægges det, at der udføres reparationer/renovering.
Yousee har hævet priserne. Rasmus indkøber ny internetløsning, og når det virker, så opsiges abonnement.
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Rasmus er blevet kontaktet af en lokal fiskeforening, som er interesserede i at leje fiskeretten til søen ved
Egely. Fiskeforeningen meddeler at anvendelsen vil udgøre ca. 5 gange om måneden af 1 til 2 personer.
Bestyrelsen aftalte at Rasmus vender tilbage til foreningen for uddybende information ang. brugsmønster og
pris.

6. Økonomistatus og budget

Kort gennemgang af justering af 2020-2021 budget.
Budgettet tages op igen på Egely mødet.
Vi regner med underskud til næste år på grund af tagreparation til ca. 120.000,- (anslået pris).
Budgettet for 2021 blev herefter godkendt.
Christina forklarede at bestyrelsesmedlemmer kan få dækket rejseomkostninger til møder hos JA.

6. Ansvarsområder i øvrigt

Cathrine melder intet nyt fra UEF.
Der er ikke blevet valgt studenterrepræsentanter til DFFs bestyrelse til FNs generalforsamling. Cathrine
tager kontakt til FNs bestyrelse for at spørge ind til baggrunden herfor. Christina foreslog at et
bestyrelsesmedlem i FN kunne være medlem i DFFs bestyrelse, i stedet for at der skal vælges nye
studenterrepræsentanter hver gang. DFF er måske glemt i FN - vi bør gøre opmærksom på os selv.
Egelys venner tager vi i det nye år. Intet nyt nu.
Heilmanns Fond. DFFs bestyrelse nedsætter bestyrelsen til Heilmanns Fond. Leif Madsen fra Vemmetofte
har været medlem i en længere periode og ønsker nu at udtræde af bestyrelsen. Henrik Steffensens Bach,
formand i DSL og Christian Pilegaard Hansen er ligeledes udpeget til bestyrelsen. Leif foreslår at et nyt
bestyrelsesmedlem bør opfylde følgende krav:
• Indsigt i uddannelse og forskning
• Tilknytning til det private erhvervsliv.
Christina supplerer at en kandidat også bør have god finansiel indsigt af hensyn til fondens behov for afkast
fra sine investeringer

7. Nyhedsbrev

Følgende punkter medtages i nyhedsbrev:
Julehilsen
Ansøgningsfrist ændret til d.1. april for legater
Nyt om arrangementer (nytårsjagt tilmelding og nyt om træ i byggeriet).

8. Eventuelt

Januarmødet er fastlagt til den 16. januar hos Michael.
Peter beretter at han glæder sig til møde med julefrokost!
Louise fortalte om arrangementet Vintersamtale på Bornholm, som handlede om urørt natur med oplæg af
Søren Friese (skovrider på Bornholm), Claus Beier og Anne Sofie Poulsen.
Efter et par gode, sjove vittigheder lukkede mødet i god ro og orden.
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