Formandens beretning 2017
Så er det igen blevet marts og forår, også efter kalenderen, og tid for Jysk Stenklubs
generalforsamling, hvor jeg vil gøre status over det forløbne år. Vi har et klubmøde i april, og så
holder vi pause med møderne indtil september, efter en forhåbentlig god sæson med ture og
spændende fund.
Vi har i det forløbne år haft fin tilslutning til klubbens arrangementer, hvad enten det
drejer sig om ture eller foredrag. Hvad vores medlemstal angår, ligger det på 163, og i det forløbne
år er der kommet ikke mindre end 21 nye medlemmer til, så det lover godt for fremtiden.
Vores turudvalg har også i det forløbne år arrangeret fine ture i ind- og udland, og de
har i alt samlet ca. 130 deltagere. Den første tur i april gik til Klintebjerg, og fra 5. til 14. maj var
der en 10 dages tur til Nord Yorkshire i England. I juni var der en strandtur til Sangstrup Klint, og
årets sommerudflugt gik til Årø. I august deltog mange af klubbens medlemmer i Mols-træffet hos
Linda og Kaj, og der bød traditionen tro på både en dejlig vandretur i det flotte Molslandskab og
hyggeligt samvær med både god beværtning, sten og fossiler på bordet og Linda og Kajs flotte
fossilsamling. Tak for en dejlig dag til Linda og Kaj! I september fulgte årets anden udlandstur, der
gik til Misburg og Istidsmuseet i Flensburg, og årets sidste tur i oktober var et besøg i grusgraven
ved Hornung/Bjørnstrup. 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 første weekend i
oktober og en stand hos flintsmeden på Mols den 24. juli. Desuden deltog vi den 18. september i det
landsdækkende arrangement ’Geologiens dage’, som vi tidligere har deltaget i. Denne gang blev der
afholdt en såkaldt ’geo-blitz’ i samarbejde med Molslaboratoriet, og arrangementet samlede mange
deltagere. Deltagelsen i disse arrangementer er med til at gøre Jysk Stenklub kendt, og jeg vil gerne
takke alle, der har hjulpet til!
Klubben fik sidste forår en henvendelse fra ’Magasinet Vital’, der uddeles til alle over
60 år samt førtidspensionister i Aarhus. Vi fik to sider, hvor vi kunne fortælle lidt om vores klub.
Desuden fik vi en henvendelse om at få omtale i en ny bog om fritidsaktiviteter, og en fotograf
deltog i flere af vore aktiviteter for at tage fotos til bogen. Bogen ’Et andet blik på kulturen – en
fotoreportage fra Aarhus’ er nu udkommet, og desuden er der en vandreudstilling på bibliotekerne
om de medvirkende foreninger. Også disse ting er med til at gøre klubben kendt.
I vinterhalvåret har vi klubmøder på Åby Bibliotek. Foredragene starter som regel kl.
14.30, men mange kommer allerede kl. 13 for at være med til hyggeligt klubsamvær 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 aktuel geologisk litteratur frem, og der er lister med tilmelding til
kommende ture. Tak til jer, der sørger for det!
I bestyrelsen prøver vi at skaffe gode og aktuelle foredragsholdere. Ud fra
medlemmernes interesser er der flest foredrag om fossiler, men vi forsøger også at dække andre
områder af geologien. I april 2016 fortalte Peter Myrhøj fra Stenvennerne i København om, hvordan
man kan registrere sin samling ved hjælp af IT. Til septembermødet havde vi traditionen tro en
udstilling af ”årets fund” samt et foredrag af Sten Lennart Jakobsen om danske krebsdyr fra Kridt til
Miocæn . I oktober fortalte Inge Lise og Troels Helmin om fossiler fra De britiske Øer, og i
november fortsatte Michael Bak sin beretning om grundstofferne. I december havde vi vores
traditionsrige julemøde med lagkage, lotteri og julemusik, og januarmødet bød på dubletsalg og
desuden foredrag af Mogens Stentoft Nielsen fra Odense og undertegnede, der fortalte om deres
fælles mangeårige projekt med molluskerne fra de såkaldte Gundstrupblokke. I februar fortalte Erik
Thomsen om klimaændringer i Jordens historie, og inden denne generalforsamling har vi set en film

om Verdens største krystaller. Vi har således haft et bredt spektrum af foredrag, både hvad emner
og foredragsholdere angår.
Mange af klubbens medlemmer deltager i klubmøderne, og flere foredragsholdere har
givet udtryk for, at der er et hyggeligt og aktivt klubliv før foredraget og at Jysk Stenklub har meget
vidende og interesserede medlemmer, der altid kommer med gode spørgsmål.
Stort set alle foredragsholdere kommer med en PowerPoint præsentation på en USBnøgle, men det sker, at teknikken driller. Vi er så heldige, at Arne altid er klar til at stille eget udstyr
samt sin ekspertise til rådighed, så det hele altid fungerer. Desuden kan vi før foredragene glæde os
over hans flotte diasshows med billeder fra klubbens ekskursioner eller historie, og han leverer også
flotte fotos til vores klubblad og hjemmeside. Det vil jeg gerne takke Arne for!
Med hensyn til vores værksted i Læssøesgades Skole har der siden sidste sommer
været forlydender om, at der ville ske en ombygning i SFO bygningen og at det ville berøre vores
lokale. På et møde den 23. februar er vi blevet orienteret om, hvad der skal ske. Der skal installeres
en elevator, som vil medføre byggearbejde i vores lokale, og det vil betyde, at vi ikke kan bruge det
i ca. 21 uger. En stor del af vores inventar og hylder skal flyttes, mens arbejdet i bygningen står på,
men heldigvis kan det flyttes til et andet lokale i kælderen. Der vil også blive afskærmet for vores
bibliotek og stensamling på gangen. Arbejdet vil efter planen starte efter påske og være afsluttet
sidst i september.
Værkstedet fungerer godt og giver et fint overskud. Hans sørger som altid for, at
maskinerne er i den fineste orden og klarer indkøb, regnskab og vedligeholdelse af værkstedet, og
Leif Andersen er gået ind som hjælper for Hans. Tak til jer begge for den store indsats! Vores
bibliotek omfatter ca. 200 bøger, der opbevares i et skab på gangen uden for klublokalet. Bøgerne
kan hjemlånes, og en liste over bøgerne kan ses på hjemmesiden.
Også i år har vi en studiekreds på værkstedet om fossiler. Vi har i denne sæson først
arbejdet med udsortering og bestemmelse af fossiler fra Danienet (især fra Sangstrup Klint) og
udarbejdet en liste, som vil komme på hjemmesiden. Efter nytår har vi sorteret i løst materiale af
’Sternberger Gestein’, der har en lang række arter fælles med det danske Øvre Oligocæn.
Jysk Stenklub har en sund økonomi, og Jytte sørger for, at regnskabet altid er i den
fineste orden. Desuden udfører hun en del sekretærarbejde for bestyrelsen og holder styr på vores
bibliotek. Jeg vil gerne takke Jytte for den store indsats!
Vi har et meget flot og velredigeret klubblad. Flere medlemmer bidrager med gode
artikler, bl.a. om klubbens mange dejlige ture og beretninger fra klubbens historie. Både hvad
indhold, layout og billeder angår, kan Stenhuggeren på fornemste vis klare sig med andre klubbers
blade, som der i parentes bemærket bliver stadig færre af. Det er lidt tankevækkende, at kun tre af
landets andre stenklubber stadig har et klubblad og at syv klubber ikke har foredrag. De fleste
klubber har dog en hjemmeside. Vores klub må siges at være privilegeret, idet vi stadig har det
hele! 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 besvarelser af spørgsmål eller et foredrag!
Jysk Stenklub kan også findes på vores hjemmeside, og det sker jævnligt, at jeg
modtager spørgsmål om fossiler eller mineraler. Hvis jeg ikke kan klare spørgsmålene, har vi i
klubben vidende eksperter i fossiler, mineraler og meteoritter, som jeg kan videresende spørgsmål
og billeder til. Der kommer også mails fra folk, der ønsker at blive medlemmer af klubben, så
hjemmesiden er også med til at skabe interesse for geologien og skaffe vores klub nye medlemmer.
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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