Formandens beretning 2018
Så er det igen blevet tid for det næstsidste klubmøde i denne sæson og hermed tid til det årlige
tilbageblik over årets gang i Jysk Stenklub. Efter endnu et møde i april kommer tiden for
ekskursioner med forhåbentlig mange fossiler og sten, og dem kan vi så se på og beundre, når
klubmøderne begynder igen i september.
Med hensyn til vores klubs medlemstal ligger vi stabilt på ca. 165 medlemmer, og i de sidste år er
der hvert år kommet ca. 20 nye medlemmer til. Det må så betyde, at der sker en tilsvarende afgang,
men det er dejligt, at vi kan holde medlemstallet, mens mange andre foreninger har faldende
medlemstal. Dette gælder også andre af landets stenklubber. En tilsvarende stabilitet kan også ses i
medlemmernes opbakning til klubben, hvad enten det er foredrag eller ture.
Vores turudvalg, der nu består af Linda, har gennem mange år arrangeret mange spændende ture i
ind- og udland, og dette gælder også det forløbne år. Den første tur 1. april gik til Isenvad, og 20 29. april var der en 10 dages tur til Isle of Wight i England. Den 27. maj var der en tur til Sangstrup
Klint, og 2. juli gik turen til Røsnæs. Mandag den 17. juli var der sommerudflugt til Tunø. Molstræffet hos Linda og Kaj er en mangeårig tradition, det fandt i år sted den 5. august, og det havde
som sædvanligt samlet mange af klubbens medlemmer. De kunne nyde en dejlig vandretur i det
flotte Molslandskab og hyggeligt samvær med både god beværtning, snak om fossiler og mineraler
og Lindas og Kajs imponerende fossilsamling. Tak til Linda og Kaj for en dejlig dag på Mols! Årets
sidste tur den 23. september gik til grusgrave i Løsning og Nim. I alt har der været 133 deltagere på
klubbens ture. Tak til Linda for det store arbejde med at planlægge og gennemføre det flotte
turprogram og tak til chaufførerne Hans og Kaj!
Som sædvanlig havde vi også vores stand på Hasselager Messen den 7. - 8. oktober og en stand hos
flintsmeden på Mols den 30. juli. Jeg vil gerne takke alle, der hjalp til ved disse arrangementer, der
er med til at gøre Jysk Stenklub kendt. Jeg vil også gerne sige tak for de mange donationer af
fagbøger, fossiler og mineraler fra klubmedlemmer og andre, og disse donationer danner grundlaget
for vores indtjening på Hasselager Messen og dubletsalget i januar.
Fra september til og med april har vi klubmøder på Åby Bibliotek, og bortset fra julemødet er der
foredrag hver gang. Foredragene starter som regel kl. 14.30, men det hyggelige klubsamvær starter
allerede fra kl. 13 med tid til stensnak, udveksling af ideer, fremvisning af gode fund og
bestemmelser af sten og fossiler. Dagens foredragsholder kan også føle sig velkommen og
præsenteres på en plakat på døren, og der er altid en blomst på bordet. Der er lagt relevant geologisk
litteratur frem, og der er tilmeldingslister til kommende ture.
I bestyrelsen prøver vi at skaffe gode og aktuelle foredragsholdere, og vi har heldigvis gode
kontakter til faggeologer i både Aarhus og København, både ved universiteterne og på Geologisk
Museum og GEUS. Desuden har vi gode kontakter til museerne i Faxe, Gram og på Mors samt til
flere af de andre stenklubber. Ud fra medlemmernes interesser er der flest foredrag om fossiler, men
vi forsøger også at dække andre aspekter af geologien. I april 2017 var der foredrag ved Per Smed
om strandsten med efterfølgende ekskursion. Til septembermødet havde vi traditionen tro en
udstilling af ”årets fund” samt et foredrag af Sten Lennart Jakobsen om danekræ. I oktober fortalte
Erik Thomsen om klimaændringer i Tertiær og Kvartær, og i november var der foredrag af Martin
Abrahamsson om danekræfund og andre specialiteter fra Gram. I december havde vi vores
traditionsrige julemøde med lagkage, lotteri og julemusik, og januarmødet bød på dubletsalg og
desuden foredrag ved Jesper Milàn, Geomuseum Faxe, om dinosaurjagt i Grønland. I februar holdt

Anders Damgaard fra Ravklubben et foredrag om rav, og inden denne generalforsamling fortalte
Bodil Wesenberg Lauridsen fra Statens Naturhistoriske Museum om fossiler fra Danien. Vi har
således haft et bredt spektrum af foredrag, både hvad emner og foredragsholdere angår.
Vore klubmøder samler ofte 30 - 40 medlemmer, og flere foredragsholdere har givet udtryk for, at
der er et hyggeligt og meget aktivt klubliv før foredraget og at Jysk Stenklub har meget vidende og
interesserede medlemmer, der altid stiller gode spørgsmål.
Hvis der skulle opstå tekniske problemer med en foredragsholders PowerPoint præsentation, har vi
Arne som backup. Han er altid klar med eget udstyr og ekspertise til rådighed, og før foredragene
kan vi se hans flotte diasshows med billeder fra klubbens ekskursioner og historie. Desuden leverer
han fine fotos til vores klubblad og hjemmeside. Det vil jeg gerne takke Arne for!
En stor del af det forløbne år har vi måttet undvære vores værksted på grund af ombygninger i SFObygningen på Læssøesgades Skole, men sidst på året kunne vi igen tage det i brug. Værkstedet ser
godt ud efter ombygningen og istandsættelsen, og vi har ovenikøbet fået et ekstra lokale til
rådighed. Dette giver gode muligheder for opbevaring af materialer til både slibefolk og samlere af
fossiler. Jeg vil gerne takke Leif Andersen, Bent Johansen, Hans Jørn Mikkelsen og Edmund
Kandborg, der har knoklet med maskiner, borde og andet inventar, så vi igen har et godt og
velindrettet værksted. Også tak til Hans for den daglige ledelse og til Lilian Skov, der gennem
mange år har ydet en stor indsats for værkstedet.
Vores bibliotek på gangen uden for vores lokaler har også fået det bedre, da der også er sket en
forbedring af indeklimaet, bl.a. med en lavere luftfugtighed. Det omfatter mere end 200 bøger og
mange tidsskrifter, der kan hjemlånes, og en liste kan ses på hjemmesiden.
Studiekredsen om fossiler har på grund af ombygningerne på værkstedet holdt pause i efteråret,
men er nu atter kommet i gang. Vi sorterer i løst materiale af ”Sternberger Gestein” fra
Nordtyskland og er desuden begyndt med at fotografere små fossiler med digitalkamera og
mikroskop.
Jysk Stenklub har en sund økonomi, og med Jytte som kasserer er regnskabet i de bedste hænder.
Desuden udfører hun en del sekretærarbejde for bestyrelsen, ordner vores bibliotek og holder
sammen med Linda styr på klubbens salgsmateriale. Jeg vil gerne takke Jytte og Linda for deres
store indsats!
Vi har et meget flot og velredigeret klubblad. Flere medlemmer bidrager med gode artikler, bl.a. om
klubbens mange ture og beretninger fra klubbens historie. Både hvad indhold, layout og billeder
angår, kan Stenhuggeren på fornemste vis klare sig med andre klubbers blade. Sidste år nævnte jeg,
at der ikke var så mange stenlubber, der havde et medlemsblad, men det ser ud til, at der er sket en
ændring til det bedre. Der er nu syv klubber med klubblad, og fem klubber har både klubblad,
hjemmeside og foredrag. Alle klubber har en hjemmeside. Det ser ud til, at der er en voksende
interesse for geologi og naturen i det hele taget. Vores klubblad er med til at formidle denne
interesse, og vi har både hjemmeside, foredrag og ikke mindst et flot og velredigeret klubblad. Tak
til Søren for et flot klubblad og for, at klubben altid kan trække på din ekspertise om fossiler og
geologi, hvad enten det er bestemmelser af fossiler eller et foredrag!

Jysk Stenklubs hjemmeside er også med til at vise klubben udadtil, og jeg får jævnligt mails med
spørgsmål om medlemskab eller om fossiler eller mineraler. I klubben har vi meget vidende
medlemmer, så vi kan klare de fleste spørgsmål, hvad enten det drejer sig om fossiler, mineraler
eller meteoritter. Vores hjemmeside er også med til at skabe interesse for vores klub og for
geologien.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelse og suppleanter for godt samarbejde og en stor indsats i det
forløbne år. Jeg vil også gerne takke alle klubbens medlemmer, der altid møder talrigt op til vores
møder og ture og altid er parate til at give en hjælpende hånd i forbindelse med vores klubmøder og
arrangementer.
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