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Indbydelse til Pattedyrmøde samt Generalforsamling 2018
Dansk Pattedyrforening indbyder til pattedyrmøde og generalforsamling 2018. Traditionen tro er
det her muligt at mødes for at præsentere og diskutere nyligt afsluttede, igangværende eller
kommende projekter. Mødet henvender sig til alle med interesse i pattedyr: alment interesserede,
såvel som forskere, vildtkonsulenter og andre, der er interesserede i ny viden og aktuelle emner
vedrørende fortrinsvist danske pattedyr. Foruden spændende faglige indlæg byder mødet på
hyggeligt socialt samvær samt mulighed for fælles middag om aftenen.
Tidspunkt
Fredag den 13. april, 2018
11:00 – 16:30 Pattedyrmøde
16:45 – 18:00 Generalforsamling

Sted
Naturama, Svendborg
Dronningemaen 30
5700 Svendborg

Pris
Deltagelse i mødet inkl. fuld forplejning: 200 kr.
Studerende betaler halv pris
Prisen inkluderer:
 Foreningens blad Apodemus med abstracts af oplæg fra mødet
 Frokost
 Forfriskninger med frugt, kaffe og kage
Såfremt der er tilslutning arrangeres på dagen en take-away-middag fra nærmeste italienske
restaurant. Tilmelding hertil sker på dagen i frokostpausen.
For at kunne deltage i mødet skal man være medlem af Dansk Pattedyrforening. Et års
medlemskab koster 200 kr. og vil blive lagt til prisen for ikke-medlemmer. Studerende, der tilmelder
sig, og som holder et mundtligt indlæg eller præsenterer en poster til pattedyrmødet, får gratis
deltagelse samt et års gratis medlemskab af foreningen.
Ved afmelding mindre end en uge før mødet kan deltagergebyret desværre ikke tilbagebetales.
Tilmelding
Tilmelding sker ved at sende en mail til dpf@pattedyrforening.dk . Oplys:
Navn
Adresse
Mailadresse til hvilken foreningen kan sende materiale
Evt. titel på mundtlig indlæg samt længden: 15 min eller 30 min (begge inkl. spørgsmål)
Evt. titel på poster
Beløbet kan overføres til foreningens konto i Merkur bank: 8401 0001190109
Husk at angive navn og skriv ”Årsmøde 2018” i meddelelsesfeltet.
Deadline for indsendelse af abstracts til præsentationer er søndag d. 18. februar 2018.
Spørgsmål vedrørende pattedyrmødet sendes til: dpf@pattedyrforening.dk. Vi håber at se rigtig
mange af jer til en inspirerende og hyggelig pattedyrdag.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Dansk Pattedyrforening
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Foreløbigt program for Årsmødet
11:00

Velkommen v/Thomas B. Berg, formand for DPF

Herefter vil der være følgende oplæg der endnu ikke har fået tidspunkt idet vi afventer evt.
tilmeldinger fra andre mødedeltagere. Alle opfordres hermed til at komme med indlæg.
Følgende indlæg vil være at finde på det endelige programmet:







DPFs naturpolitiske arbejde (15 min), v/Charlotte Moshøj
Hvad viser 40 års punkttællingsdata os om Ræv, Rådyr, Egern og Hare? (30 min.)
v/Charlotte Moshøj
Hasselmusovervågning i Svanninge Bjerge v/Thomas B. Berg (30 min)
Status om den danske ulv v/ Peter Sunde & Thomas B. Berg (30 min)
Det Danske Pindsvineprojekt v/Sophie Lund Rasmussen & Thomas B. Berg
Plads til mere 

16:45 – 18:00 Generalforsamling.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
Regnskabsaflæggelse
Fastsættelse af maksimumbeløb for årskontingent.
Bestyrelsen foreslår fastholdelse af det nuværende kontingent på kr. 200,-/år
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse.
Følgende modtager genvalg:
 Thomas B. Berg
 Charlotte M. Moshøj
 Trine W. Jensen
 Sophie L. Rasmussen
 Daniel K. Johansson
Følgende genopstiller ikke:
 Katrine Meisner
 Lise Vølund
 Lykke Rhode-Severinsen
Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
 Hans Otto Kristensen modtager ikke genvalg.
Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen (gælder ikke vedtægtsændringer; se foreningens vedtægter).
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