Mødeprogram januar 2021 - maj 2021
Lepidopterologisk Forenings møder afholdes i Universitetsparken 15, indgang 3, 2100 Kbh. Ø. Indgangen
ligger i gården bag Zoologisk Museum. Dørene vil være åbne cirka fra 19.15 til 19.35.
Engangs-parkeringsbilletter til museets område kan fås i indgangen af dørvogteren.
De fysiske møder er aflyst i den kommende tid, men nedenstående indkaldelse til Generalforsamling har

ligget på vores hjemmeside siden begyndelsen af året og efterfølgende været afholdt virtuelt over nettet. Se
referat af dette under punktet Mødereferater.
Torsdag

Generalforsamling.

28/1

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Det reviderede regnskab for det forløbne driftsår fremlægges af kasserer Carsten
Hviid til generalforsamlingens godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag, herunder fastsættelse af årets kontingent.

5. Valg af bestyrelse og suppleant. På valg er: Allan Bornø Clausen, Benny Steen

Larsen og Christian Videnkjær samt suppleant Kristian Graubæk. Alle er villige til
genvalg. Til nyvalg indstiller bestyrelsen Kasper Nyberg.

6. Valg af formand. Christian Videnkjær er villig til genvalg.

7. Valg af redaktør. Arne Lykke Viborg er ikke villig til genvalg. Paul René Orlien
stiller op som ny redaktør.

8. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant. Asbjørn Christensen og Bjarne Skule
er villig til genvalg. Revisorsuppleant Danny Nilsson er villig til genvalg.

9. Eventuelt. Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være
bestyrelsen i hænde underskrevet senest 14 dage før generalforsamlingen altså senest
14. januar.
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Kontingent

På den netop afholdte generalforsamling blev kontingentet størrelse fastholdt på DKK 350,- med betaling
senest den 1. april 2021. Se alle betalingsoplysninger i dette mødeprogram på side 5. Husk at I ikke vil
modtage indbetalingskort!

Benyt bankoverførsel til konto 1551-1027298 i Danske Bank. Som noget nyt kan du også anvende PayPaloverførsel til cah@tdc.dk eller MobilePay til 21 46 21 23. Husk at påføre navn.

I tilfælde af spørgsmål eller problemer, kontakt da venligst kasserer Carsten Hviid, (cah@tdc.dk), telefon
45 95 12 01.

Artikler

Redaktøren modtager stadig med glæde stof til de kommende numre af Lepidoptera. Bestyrelsen vil gerne
opfordre jer alle til at forfatte større eller mindre artikler og notitser. Vi hjælper gerne med artiklens
udformning og indhold. Kontakt vores redaktør Arne Viborg på arvi@kp.dk.

Mødehusker

Har I husket at melde jer til vores mødehusker, der sender mail om det næste møde i foreningen fire dage
før mødets afholdelse. Tilmelding på forsiden af www.lepidoptera.dk.

Brugbare links

Mødeprogrammet ligger også på www.lepidoptera.dk, hvor linkene er lidt lettere at bruge. Tjek desuden
vores omfattende linksamling på hjemmesiden.

QR-koder

Til brug for QR-scanneren, som mange har på deres smartphone med internetmulighed, er her fire koder
som let indgang til Foreningens forside, Møder, Forum og Bugbase fra telefonen. QR-scanner-apps kan
downloades sammesteds som andre apps til telefonen.
Foreningens forside

Møder

Forum

Bugbase

Den faunistiske udvikling for storsommerfugle 1995-2015 Foreningen
har udgivet Michael Kavins ”Den faunistiske udvikling for udvalgte storsommerfugle 1995-2015”.

Publikationen, som er på 200 A4-sider, omhandler de 161 natsommerfuglearter, der er troværdige data for i
perioden, og som enten indgår i 300-artslisten eller er fundlistearter. Publikationen kan af medlemmer
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erhverves for prisen af forsendelse og pakning i alt ca. 70 kr. Prisen for ikke-medlemmer er 200 kr. Hvis du
vil bestille værket, så skriv til kasserer Carsten Hviid på cah@tdc.dk.

Checkliste over Hvideruslands sommerfugle

Foreningen har udgivet Alexandr Pisanenko, Giedrius Švitra & Vladimir Piskunovs ”Checklist of the

Lepidoptera from Belarus”. Publikationen, som er på 128 A4-sider, omfatter 2003 sommerfuglearter i 859
slægter. Publikationen kan af medlemmer erhverves for prisen af forsendelse og pakning i alt ca. 70 kr.

Prisen for ikke-medlemmer er 200 kr. Hvis du vil bestille værket, så skriv til kasserer Carsten Hviid på
cah@tdc.dk.

Entomologisk Årsmøde 2021

Lepidopterologisk Forening har overtaget værtsskabet mht. afholdelse af Entomologisk Årsmøde 2021.

Årsmødet var sat til at løbe af stablen i weekenden 6/7. marts i Avedøre-lejren i Hvidovre, hvor det også
blev afholdt i 2018. Desværre må vi erkende efter forlængelse af forsamlingsrestriktioner og forsinkelse af
vaccinationer, at Entomologisk Årsmøde 2021 ikke kan gennemføres. Lepidopterologisk Forening
genoptager værtsrollen i 2022.

Mødereferater
Torsdag 10/9. Sommerens oplevelser
Mødesæsonen blev indledt, da 3 medlemmer troppede op og fortalte om sommerens oplevelser. Fra

Danmark var den største historie sommerens oplevelser med Cosmia affinis, som tilsyneladende har en stor
bestand i Boserup Skov. Dagsommerfuglemæssigt var der ikke det store at nævne på hjemmefronten, men

det var der til gengæld fra det store udland som også blev omtalt. Her kan nævnes mange lande i flæng, på
trods af corona, som Sverige, Norge, Finland, Schweiz, Frankrig, Italien, Slovenien m.fl. Her blev det til

mange spændende arter, lige fra bl.a. Boloria polaris, Boloria chariclea, Oeneis bore og Euphydryas iduna i
det kolde nord, til Erebia calcaria, Erebia stiria, Erebia styx, Erebia scipio og Erebia cassioides i syd.
Torsdag 24/9. Fremvisningsmøde
Fem medlemmer havde fundet vej ind til denne mødeaften, der viste sig at blive efterårssæsonen sidste,

inden der igen blev lukket ned for brug af lokalerne. Et par stykker havde også taget nogle kasser med til

besigtigelse, og disse blev flittigt studeret. Både nat- og dagdyr fra ind- og udland var repræsenteret, og til en
del af dyrene fik de øvrige en fortælling med fra ejermanden. Trods det beskedne fremmøde i disse

coronatider gik snakken lystigt, og da en del af de fremmødte ikke havde været med til sæsonens første
møde om ”Sommerens oplevelser”, lå det nu lige til højrebenet at få fortalt eller genfortalt et par

røverhistorier. En del havde trods Covid-19 været i udlandet hen over sommeren eller været ude med lamper
og snore inden for landets grænser.
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Torsdag 8/10. Dagsommerfugle i Finnmarken v. Emil Bjerregård
Aflyst pga. Covid-19.

Torsdag 22/10. Status på Artsportalen v. Josefine Møller
Aflyst pga. Covid-19.
Torsdag 5/11. Thailands sommerfugle v. Jan Fischer Rasmussen
Aflyst pga. Covid-19.
Torsdag 19/11. Nye danske storsommerfugle siden 2006 ved Erik Steen Larsen
Aflyst pga. Covid-19.

Torsdag 3/12. Julemøde – Årets bankobegivenhed
Aflyst pga. Covid-19.

Torsdag 14/1. Årets billeder
Aflyst pga. Covid-19.

Torsdag den 28/1. Generalforsamling.
16 medlemmer deltog.

Pkt 1. Per Stadel Nielsen valgtes til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt
varslet.

Pkt 2. Formandens beretning. Beretningen om foreningens virksomhed i det forløbne år blev godkendt.
Pkt 3. Det reviderede regnskab for det forløbne driftsår blev fremlagt af kasserer Carsten Hviid.

Regnskabet var blevet fremsendt til de tilmeldte medlemmer på forhånd, men blev til mødet også

fremlagt og gennemgået via skærmdeling. Regnskabet blev efterfølgende godkendt af de deltagende
medlemmer.

Pkt 4. Budget for det kommende år blev fremlagt og godkendt. Kontingentet bibeholdes på 350 kr.

Pkt 5. Til bestyrelsen genvalgtes Allan Bornø Clausen, Benny Steen Larsen og Christian Videnkjær
samt suppleant Kristian Graubæk. Som nyt medlem af bestyrelsen blev Kasper Nyberg valgt.
Pkt 6. Christian Videnkjær genvalgtes som formand.

Pkt 7. Paul René Orlien blev valgt som ny redaktør og overtog depechen fra Arne Lykke Viborg.

Pkt 8. Revisorer Bjarne Skule og Asbjørn Christensen genvalgtes. Ligeledes genvalgtes Danny Nilsson
som revisor-suppleant.

Pkt 9. Under eventuelt blev situationen omkring Covid-19 diskuteret og forslag om evt. virtuelle

møder blev nævnt. Bestyrelsen ser på muligheder for dette. Desuden fortalte de nye medlemmer lidt
om sig selv og deres baggrund for ønsket om indmeldelse i foreningen.

Med lepidopterologisk hilsen, på bestyrelsens vegne

Christian Videnkjær & Emil Blicher Bjerregård
Lepidopterologisk Forening, Lærkehaven 3, 2980 Kokkedal, info@lepidoptera.dk, www.lepidoptera.dk
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København, 1. februar 2021

Kære medlem.

Så er det snart tid til indbetaling af medlemskontingentet, og da vi håber, at du har været tilfreds
med foreningens aktiviteter og det udsendte materiale, håber vi også, at du vil fortsætte som
medlem hos os.

Kontingentet blev på den netop afholdte generalforsamling fastsat til DKK 350,- for året 2021,
som vi vil bede dig om at indbetale snarest og senest d. 1. april 2021.
Du kan benytte bankoverførsel til konto 1551-1027298 i Danske Bank. Hvis du ikke har adgang til
din bank via computer, så henvend dig i banken og få dem til at hjælpe dig. Som noget nyt kan du
også anvende MobilePay. Send DKK 350,- til 21 46 21 23. Husk altid at angive dit navn og meget
gerne også medlemsnummer, som du finder på kuvertens forside. Desuden kan PayPal-overførsel
til cah@tdc.dk benyttes.

Vores udenlandske girokonti er blevet lukket, da der på grund af nye regler var meget besvær med
dem. Udenlandske medlemmer kan benytte pengeoverførsel. IBAN: DK71 3000 0001 027298.

SWIFT-BIC: DABADKKK. Vores udenlandske medlemmer kan også benytte PayPal-overførsel til
cah@tdc.dk. Kontingentet er DKK 350,- eller Euro 47,-.

I tilfælde af problemer med indbetalinger, kontakt da venligst kassereren:
Lepidopterologisk Forening v/ Carsten Hviid,
Virum Overdrevsvej 5A,
DK-2830 Virum,

tlf. 45 95 12 01 (aften)
Email: cah@tdc.dk

Med venlig hilsen

Carsten Hviid, kasserer
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INDBINDING AF LEPIDOPTERA, NY SERIE, BIND XI.
Foreningen har, gennem formanden Christian Videnkjær, fået et meget favorabelt tilbud på indbinding af
Lepidoptera, ny serie, bind XI.
Tilbuddet lyder på indbinding i halvbind med Winchester i mørk petrol-farvet ryg og gråt papir på siderne
for en pris af kun 368,75 kr. pr. bind!
De, der ønsker at benytte sig af tilbuddet, kan sende deres eksemplarer af Lepidoptera til vor nye
bestyrelsesmedlem Kasper Nyberg, Rytterbakken 1 2.sal tv, 3000 Helsingør, tlf. 25 11 19 04 eller
aflevere dem på adressen senest søndag d. 14. marts 2021. I tilfælde af at tidsskrifterne sendes, anbefales
det at pakke dem i en plast- eller frostpose, inden de lægges i konvolut. Derved undgås vandskader under
forsendelsen.
Følgende retningslinjer bør derfor følges:
Såfremt man har alle 10 hæfter, bedes man mærke sit sæt (f.eks. med blyant eller Post-It seddel) med navn
og adresse på 1. side i det første hæfte (f.eks. inden for sidetallet 1 eller et andet sted på siden, der ikke
risikerer at blive skåret bort ved indbindingen). Vi vil naturligvis ved modtagelsen afmærke hæfterne, så de
kan returneres til rette ejermand efter indbindingen, men det er helt nødvendigt, at I også selv afmærker
hæfterne, I sender. Mærkningen kan meget let viskes ud bagefter, når bogen kommer hjem, hvis I altså ikke
trykker for kraftigt!
BETALING: 368,75 kr. for indbinding og 68,25 kr., for emballage og porto = 437 kr. i alt i Danmark;
368,75 kr. + 101,25 kr. = 470 dkk. i det øvrige Europa, bemærk porto er anført for et enkelt bind.
Hvis du vil aflevere/afhente hæfterne/bøgerne på Kaspers adresse (så du sparer portoen), kan det ske efter
aftale.
Såfremt man mangler et eller flere hæfter kan de meget let erhverves, når man til den ovennævnte
indbindingspris lægger prisen for de manglende hæfter, som vi så fremskaffer. Prisen for evt. manglende
hæfter er sat til 20 dkr. pr. hæfte, uanset hvilket. Bemærk dog, at enkelte hæfter fra tidligere serier kan være
udgået og kun kan skaffes specielt.
Betaling for indbinding, forsendelse m.v. sendes for danske medlemmers vedkommende til foreningens
Danske Bank konto 1551 - 1027298, IBAN: DK71 3000 0001 027298, SWIFT-BIC: DABADKKK.
Eventuelle spørgsmål i forbindelse med betaling kan stiles til Lepidopterologisk Forening v/Carsten
Hviid, Virum Overdrevsvej 5A, 2830 Virum (tlf. 45 95 12 01) cah@tdc.dk.
Betaling kan også ske via Mobilpay til 21 46 21 23, Carsten Hviid, HUSK at anføre navn eller
medlemsnummer.
FRISTEN for indbetaling er fredag den 19. marts 2021. Modtages betalingen ikke senest denne dag,
vil vedkommendes tidsskrifter IKKE blive indbundet!
I øvrigt kan liebhavere, der har uindbundne hæfter fra Lepidoptera, ny serie, bind I-X, naturligvis få disse
indbundet til samme pris pr. bind som bind XI! Alle medlemmer får tilsendt titelblad & register for bind
XI, uanset om de bestiller indbinding eller ej. De, der sender hæfter til indbinding, behøver ikke medsende
deres titelblad/register, da dette vil blive indsat af bogbinderen.
Vi håber naturligvis, at denne service til medlemmerne vil falde i lige så god jord som ved de tidligere
indbindinger.
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