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Dagsorden:
1.
Valg af dirigent.
2.
Formanden aflægger beretning for 2010.
3.
Regnskab for 2010 og budget for 2011.
4.
Virksomhedsplan for 2011.
5.
Valg til bestyrelse og valg af revisorer.
6.
Indkomne forslag.
7.
Fastsættelse af kontingent.
8.
Eventuelt
Ad.1.
Formanden Jette Abel bød velkommen. Anette Tonn-Petersen blev valgt til dirigent og
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.
Der var et stort fremmøde til generalforsamlingen.
Ad. 2.
Jette Abel aflagde beretning for 2010 med en kort gennemgang af sæsonens ekskursioner og
foredrag, herunder naturligvis fejringen af Havebrugshistorisk Selskabs 40 års jubilæum i
september.
Formandsberetningen blev godkendt.
Ad.3.
Jette Abel har også i 2010 ud over formandsposten beklædt posten som Selskabets kasserer.
Jette fremlagde driftsregnskab for 2010 og budget for 2011.
Selskabet har en sund økonomi. Trykkeomkostningerne til årsskriftet er nu så fornuftige, at
man i regnskabsåret har undladt at søge om støtte hos Tips-og Lotto midlerne. Selskabet har
fået god hjælp fra Flemming Gedsted til layout af årsskriftet, der nu indsendes elektronisk til
trykkeriet. Der er også kun få udgifter forbundet med driften af Selskabets flotte
hjemmeside, idet webmaster Elsebeth Larsen udfører arbejdet på frivillig basis. Stor tak til
dem begge for hjælpen.
Regnskabet er revideret af Jørgen Olsen og Anne Stine Bruun. Sidstnævnte tilbød, på den
ekstraordinære generalforsamling den 21. februar 2011, sin assistance som revisor, idet
Selskabets mangeårige revisor Jens Balsby Nielsen er afgået ved døden. Æret være hans
minde.
Driftsregnskabet for 2010 og budgetforslag for 2011 blev godkendt.
Ad. 4.
Formanden vil overlade til den nye bestyrelse at udarbejde virksomhedsplan for 2011.
Formanden ligger dog inde med men plan til en ekskursion til Odsherred: Ulkerup landsby,
urtehaven på Anneberg og besøg på Malergården, Svanernes hjem.
Finn T. Sørensen gjorde opmærksom på en tur til den Geografiske Have i Kolding, hvor der
vil være 20 pladser til rådighed for HHS.
Ad.5.
På valg til bestyrelsen var Anette Tonn-Petersen, Jette Abel, Richard Hare og Else
Michelsen. Kun Richard Hare ønskede genvalg. Finn T. Sørensen er på valg i 2012.
Der skulle således vælges fem nye medlemmer til de henholdsvis ledige og ubesatte
bestyrelsesposter.
Efter en kort præsentationsrunde gik man over til afstemning blandt de medlemmer, der på
den ekstraordinære generalforsamling havde givet tilsagn om at ville stille op til bestyrelsen,
efter følgende opstillingsliste:
1. Richard Hare
5. Bjarne Larsen
9. Karin McMillan
2. Margrethe Floryan
6. H.O. Pedersen
3. Bibi L.E. Plum
7. Niels Mellergaard
4. Lisbeth Brorsen
8. Kirsten Lund-Andersen
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Flemming Gedsted og Else Michelsen blev udpeget som stemmeoptællere.
Efter stemmeoptællingen var resultatet følgende:
1. Richard Hare (22 stemmer)
2. Margrethe Floryan (22 stemmer)
3. Lisbeth Brorsen (20 stemmer)
4. Niels Mellergaard (20 stemmer)
5. Kirsten Lund-Andersen (16 stemmer)
6. Bjarne Larsen (13 stemmer)

hare@life.ku.dk
hortus@floryan.dk
lisbethbrorsen@gmail.com
nim@ses.dk
kirsten@landskab-rådvad.dk
bjl@dsr.life.ku.dk

Som revisorer genvalgtes Jørgen Olsen og Anne Stine Bruun.
Det kan således konkluderes, at Havebrugshistorisk Selskab overlevelse er sikret og
Selskabet har igen fået en fuldtallig bestyrelse på 7 bestyrelsesmedlemmer.
De afgående bestyrelsesmedlemmer ønsker god vind til den nye bestyrelse.
Ad.6.
Der var ingen indkomne forslag.
Ad 7.
De nugældende kontingentsatser fastholdes.
Den nye bestyrelse implementerer ny opkrævningsmetode.
Ad. 8.
Der blev stillet forslag om, at foredrag og generalforsamlinger begynder kl. 19. Medlemmer
udenfor Københavnsområdet gav udtryk for, at det kan være vanskeligt at nå frem til kl. 19,
hvis man lige skal nå hjem fra arbejde og få lidt mad forinden.
Else Michelsen takkede på bestyrelsen vegne Jette Abel for det store arbejde, som hun
gennem årene har lagt i HHS og udnævnte Jette til æresmedlem af Selskabet med bevis,
blomster og stor applaus fra de tilstedeværende. Richard Hare overrakte Jette en gave fra
bestyrelsen.
Jette takkede for æren og overrakte blomster til de to afgående bestyrelsesmedlemmer,
Anette Tonn-Petersen og Else Michelsen, med tak for samarbejdet.
Generalforsamlingen afsluttet.

31. marts 2011
På bestyrelsens vegne

Else Michelsen (ref.)

Foredrag efter generalforsamlingen
Efter generalforsamlingen holdt Finn T. Sørensen foredrag - en billedrig historisk gennemgang af
Aldershvile og omegn, landstedets beboere, landskabet, haven, storhed og fald.
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