Nytt fra forbundene
Kortfattet referat af
DAGUs 11. ordinrere
representantskapsm0de
Sgndag d. 6 november 1994, Parkskolen,

Kasserer, Ib Tromholt (Fredericia) fremlagte
regnskabet for 1993/94, der toges til efterret-

ning. Kritik rejstes af Girobankens gebyrpolitik.

Kolding

Budget for 1994195 gennomgiet og
godkendt. Ingen kontigentstigninger for 19941

8 ud af 14 stenklubber mpdt. Specielt inbudt
var Flemming Roth, museumsinspektgr,
MidtsOnderjyllands Museum, Gram.
Til dirigent valgtes Niels P. Jeppesen (Vestjylland, Korsgr).

95.

Formanden Mogens K. Hansen forelagte
bestyrelsens beretning, der godkendtes.
Fplgende blev fremhrevet: Spprgsmal til Geologisk Museum samt flere spdrgsmil omkring
danekra (se bokspalta, red. anm.) besvaret/ Forskjellige laserbreve bl. a. fra DAGU i forbindelse med geologisk indsamling/ DAGU og
orienteringsm6der omkring danekra/ Skandinavisk samarbejde mellem SARF, NAGS og
DAGU, der ikke helt forlpper som planlagt/
Gensidig kontakt til Skov- og naturstyrelsen/
samt begyndende kontaktflater til amternes
ansatte geologer.

Flemming Roth fortalte at den
Naturvidenskapelige Referencegruppe har skiftet navn til Den Naturhistoriske Referencegruppe, og at proceduren omkring
danekrevurderingerne pi nogle punkter kunne

I pausen fortalte Flemming Roth om
udgravningsplanerne og renoveringen af Gram
lergrav. Diasbilleder understgttede oplrgget. De
to nuvaerende sOes slis sammen. Arbejdet starter op i 1995. Meningen er, at samlere mod et
mindre bel6b kan fi adgang til omridet. Mere
sjaldne fund skal afleveres.
Indkomne forslag. Vedtaget at abonnere pfl

tidskriftet DANSKE MUSEER.
Forslag om opptagelse og abonnement i
KTAS telefonbog taget af punktet:
Valg. Genvalg af formand (Mogens K. Hansen) og sekretar (Hans Henrik Meyer). Nyvalg
af kasserer, Gertrud Edelvang (Stenvennerne,
K6benhavn). Genvalg af 2 revisorer, Ole Bars6e
Hansen og Ebbe Mphring Madsen.

Ingen vedtaktsendringer.

Nrste m6de bliver eventuelt pi Bornholm.
Priser underspges fprst forinden.

forbedres.
Sekretrer, Hans Henrik Meyer (Sydsjalland,
Nrestved) orienterede omkring
forsikringssp@rgsmilet. Al deltagelse pi
ekskursioner og ture samt moder foregir pfl eget
ansvar, de enkelte stenkubber kan ikke gores
ansvarlige/ Udstedelse af DAGU

introduktionskort er faldende/ Udvekslinger af
lokalitetsbeskrivelser mellom DAGU og Skovog Naturstyrelsen. Orienteringen godkendt.
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Eventuelt. Tak blev rettet til SydOstjysk
Stenklub, Kolding for det praktiske i forbindelse med representantskabsmgdets afvikling,
samt til Ib Tromholts indsats som kasserer for
DAGU i en periode pfl 6 ir.
En diskusjon omkring kpblsalg af sten og
mineraler i forhold til samleretiske regler blev
endnu en gang vendt pi mgdet.
Mogens K. Hansen /s/

