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Komiteen	  har	  i	  det	  forløbne	  år	  kun	  afholdt	  et	  ordinært	  møde.	  	  

Udviklingen	  i	  sagen	  om	  kontingentbetalingen	  har	  været	  drøftet	  og	  bekymrer	  medlemmerne	  af	  
nationalkomitéen.	  Kontingentet	  i	  IGU	  er	  forholdsvis	  lille,	  men	  alligevel	  vil	  det	  være	  
katastrofalt,	  hvis	  det	  ikke	  er	  muligt	  at	  få	  finansieret	  kontingentet	  gennem	  den	  reducerede,	  
centrale	  bevilling.	  

Nationalkomitéen	  har	  beskæftiget	  sig	  med	  situationen	  på	  universiteterne.	  Der	  er	  ny	  struktur	  
de	  fleste	  steder,	  personalereduktioner	  og	  omstruktureringer,	  men	  samtidig	  tilvækst	  i	  antallet	  
af	  studerende.	  Kandidaternes	  kvalifikationer	  i	  forhold	  til	  kravene	  på	  gymnasierne	  er	  
diskuteret,	  og	  der	  er	  planlagt	  møde	  med	  undervisningsministeriet	  desangående,	  til	  afholdelse	  
marts	  2014.	  

Det	  Kongelige	  Danske	  Geografiske	  Selskabs	  arbejder	  målrettet	  på	  sikringen	  af	  sin	  resterende	  
bogbestand	  (efter	  nedlæggelsen	  af	  biblioteket	  på	  Geografisk	  Institut).	  Selskabet	  trives	  med	  
mange	  mødedeltagere	  til	  den	  årlige	  mødeseries	  møder.	  Tidsskriftet	  udgives	  nu	  af	  Taylor	  &	  
Francis.	  Tidsskriftet	  udkommer	  to	  gange	  om	  året.	  Alle	  andre	  publikationer	  er	  droslet	  ned.	  
KDGS	  er	  medlem	  af	  et	  netværk	  af	  geografiske	  selskaber:	  EU-‐geo-‐medlemskab:	  18	  tyske,	  5	  
britiske,	  osv..	  geografiske	  selskaber.	  	  
	  
Repræsentanter	  fra	  nationalkomiteen	  har	  deltaget	  i	  IGUs	  kongres:	  520	  deltagere:	  blandt	  dem	  
mange	  unge.	  Vurdering	  –	  det	  går,	  som	  det	  skal	  og	  opfylder	  sine	  statutmæssige	  forpligtelser.	  	  
Der	  har	  igen	  været	  afholdt	  olympiade,	  hvor	  danske	  gymnasielever	  har	  deltaget	  og	  vundet	  
bronzemedaljer.	  Næste	  regionale	  møde	  og	  olympiade	  afholdes	  i	  august	  i	  Krakow.	  
	  
Det	  kongelige	  Bibliotek:	  National	  samlingsafdeling:	  ph.d	  /RUC;	  afhandling	  om	  historisk	  
kortlægning.	  Luftfotografier	  –	  Fyn	  er	  langt	  ud.	  150.000	  billeder	  er	  ”lagt”	  geografisk	  korrekt.	  
Skrå-‐	  og	  lodbilleder.	  Projektet	  fortætter:	  Bornholm,	  Lolland-‐Faster,	  og	  Kattegat-‐øerne	  er	  på	  
vej.	  

	  
En	  opdateret	  liste	  over	  komitéens	  medlemmer	  fremsendes	  efter	  næste	  ordinære	  møde,	  der	  
afholdes	  mandag	  den	  17.	  marts	  2014	  
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