Mededeelingenv,.~n

de Nededandsche
Boschbouwvereeniging
NAJAARSVERGADERING.

- Vrijdag 2 October j.l. hield de Nèderlandsche Boschbouwvereeniging haar najaarsvergaderin9, in Hotel ..Terminus" te

Utrecht. Deze vergadering werd 's middags voorafgegaan
door een bezoek aan het arboretum van den heer M a x v 0 n
G im b 0 r n te Doorn en aan de Iepen ziekte-tentoonstelling
in het museum van het Staatsboschbeheer. Over het bezoek
aan genoemd arboretum is een verslag in dit nummer van het
tijdschrift opgenomen.
Op de vergadering mocht de Voorzitter Mej. Dr. Chr.
'EI u i s man als introducée welkom heeten
Na de vaststelling van het jaarverslag van den secretaris
en de rekening en verantwoording van den penningmeester

werd in de plaats van het aftredend, niet herkiesbaar bestuurslid Prof. A. teW e c hel, de heer F. W. M a I s c h gekozen, die het secretariaat op zich zal nemen. De Voorzitter

,

dankte Prof. teW e c hel voor hetgeen deze, niet alleen
gedurende de beide bestuurslidmaRtschap-perioden. doch ook
daarbuiten, voor de Vereel,.iging heeft gedaan.
In de plaats van het aftredend lid van de Redactie van het
Nederlandsch Boschbouw Tijdschrift, Dr. J. R. Be v e rs I u i s, werd gekozen de heer F. W. B u r g e r. De Voorzitter brengt hulde aan Dr. Be ver s I u i s, die het tijdschrift
heeft opgericht en zeer veel tot de ontwikkeling daarvan heeft
bijgedragen.
• Bij de vaststelling van de begrooting voor het volgende
jaar wordt besloten de contributie en het abonnement op het
tijdschrift on-gewijzigd te laten. terwijl aan het Bestuur wordt
opgedragen een'regeling te ontwerpen in zake het honoreeren,
zoo mogelijk reeds dit jaar. zoowel van de oorspronkelijke
bijdragen, als van de referaten in het tijdschrift.
Gezien de tijdsomstandigheden zal de voorjaarsvergadering
en excursie (1932) in opzet eenvoudig moeten zijn. De vergadering wenscht -de keuze tusschen de voorgestelde objecten.
Warnsborn-Vijverberg (Arnhem) en Enghuizen (Doetinchem). aán het Bestuur over te laten.
Vervolgens doet de heer J. P. van L 0 n k h u y zen
eenige mededeelingen over het onlangs te Parijs gehouden
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Internationaal Boschbouwcongres. waaraan de heer H. van
V lot e n een en ander toevoegt. De heer G. A. 0 ver d ijk i 11 k sprak vervolgens over de iepenziekte. Over deze. voordrachten zullen mededeelingen in het tijdschrift worden opgenomen.

De discussie. die zich naar aanleiding van de voordracht
over de iepenziekte ontspon. gaf aanleiding tot het besluit
van de vergadering" om de urgentie van een meer intensieve
yerwijdering van iepenzieke boamen onder de aandacht van
den betrokken Minister te brengen.

