
Bestyrelsens beretning 

2021 var endnu et år i coronaens greb. Covid-19 gjorde, at vi måtte aflyse alle vores 

fysiske arrangementer i foråret. Heldigvis fandt vi ud af at bruge GoogleMeet til at 

holde nogle onlinemøder i april og maj. Onlinemøderne gav os nogle erfaringer vi 

kan bruge fremover. Hvordan ved vi ikke endnu. 

Heldigvis kunne vi i efteråret komme i gang med nogle af vores arrangementer. Vi fik 

gennemført 5 foredrag og det lykkedes også at få gennemført vores fra 2020 udsatte 

tur til Mors/Nordjylland med Bjørn Buchardt. Udførligt referat fra turen kan læses i 

Lapidomanen. Desværre blev turen den sidste med Spar-Tours, som vi har kørt med 

igennem 10 år. Torben; stifter, eneejer og chauffør i Spar-Tours døde desværre i 

december af covid-19. 

På generalforsamling i september måtte vi desværre sige farvel til vores formand 

gennem mange år: Hans Kloster. Vi takker Hans for den store indsats han har gjort 

for foreningen. Vi kan heldigvis stadige trække på Hans’ store erfaring omkring 

bjergarter og mineraler, det er vi meget glade for. På generalforsamlingen ændrede 

vi også vores vedtægter, således at formanden ikke fremover vælges direkte på 

GF’en. Bestyrelsen kan nu vælge at konstituere sig med formand og andre poster 

eller vælge at konstituere sig med en ledelse bestående af bestyrelsen i fællesskab, 

dog med kontaktperson og kasserer. Bestyrelse valgte efter generalforsamlingen det 

sidste. Generalforsamlingen accepterede ligeledes et forslag fra bestyrelsen om at 

2021 skulle være kontingentfrit. Desværre betød det, at BetalingsService har slettet 

alle vores BS-aftaler, så I opfordres alle til at tilmelde kontingentbetalingen til 

BetalingsService. 

Coronaen/Covid-19 gjorde også, at vi måtte aflyse vores årlige tur til Stenmessen i 

Hamborg grundet for få tilmeldte til turen. Vi forventer at lave en tur til messen i 

december i år. 

Telefonfabrikken var hårdt ramt i 2021. Udover Covid-19 var Telefonfabrikken også 

ramt af skimmelsvamp og vandskade. Grundet dette har alle værkstederne inkl. 

sølv-/slibeværkstedet været lukket. Og sølvholdet har midlertidigt været flyttet til 

lokaler i Gladsaxe Ungdomsskole. Svampen og skaderne er nu væk eller lavet, så pr. 

1. februar kunne værkstederne på telefonfabrikken igen bruges. Stanislav Kostic har 

ansvaret for slibningen. Åbningstiden er fremover tirs- og torsdage, hvor der kan 

saves og slibes begge dage fra kl. 9-14. Sølvholdet mødes fredag eftermiddag i lige 



uger, Lisbeth Espensen, Hanne Askholm og Dorrit Nors Thomsen deler ansvaret for 

sølvholdet. 

Lapidomanen udkom som vanligt med 4 numre i 2021. Bladet sendes fysisk til alle 

medlemmer og kan læses online på vores hjemmeside. Der er stadig ca. 1/4 af 

medlemmerne vi ikke har en mailadresse på. Udover at sende bladet til jer, uddeler 

vi det på som reklame på Fossilernes Dag og på de messer vi deltager i. 

I 2021 deltog vi atter med en stand på stenmessen i Rødovre. Der var mange 

interesserede ved vores stand, og det gav da også et par nye medlemmer. 

Medlemstallet har gennem covid-19 været stabilt. Før coronaen havde vi 205 

medlemmer og 180 kontingentbetalende. I dag er vi 197 medlemmer og 172 

kontingentbetalende. Forskellen mellem medlemmer og betalende skyldes at 

gifte/samboende betaler et fælles kontingent. 

Også i 2021 modtog vi stensamlinger. I efteråret modtog vi en stor del af Elin 

Christensens samling, bestående af fine fossiler og gode bøger, der kan sælges på 

stenauktionerne fremover. Vi siger tak til Elin. 

I 2022 har Stenvennerne eksisteret i 50 år. Den 21. august 2022 har foreningen 50 

års jubilæum. Det vil vi gerne fejre på behørig vis, så gode ideer efterlyses. 

Ligeledes håber vi på, at vi nu er sluppet af med covid-19 og kan genoptage vores 

fredagsforedrag hver 2. fredag fra september og fremefter. Vi håber også at få lavet 

en kør-selv-tur og en weekendtur til efteråret. 

Desværre må vi sige farvel til Tom Jørgensen, der har siddet i bestyrelsen i igennem 

26 år. Vi ønsker Tom held og lykke fremover. 


