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Beretning - til generalforsamlingen 2012 
 
Jeg ved ikke om overskriften skal være ”al begyndelse på noget nyt er svær” eller bare ”ting ta’r 

tid”.  I hvert fald har den nye bestyrelse, der blev valgt på generalforsamlingen i 2011 brugt tid og 
energi på at finde sit ståsted og få reorganiseret de administrative forhold. Ikke alt, men det meste er 
bragt til at fungere. 
 

Den administrative verden … 
Vi har fået indrettet os med ny foreningsadresse, som er langtidsholdbar selvom bestyrelsesmed-
lemmer kommer og går. Vi er med noget besvær og nogle protester overgået til så vidt muligt at 
kommunikere digitalt. Vi har fået mailadresser på de fleste medlemmer. – Hvis du har mail men 
endnu ikke oplyst din mail adresse til foreningen er det altså nu det er nu – det letter tingene helt 
enormt, at vi kan kommunikere via mail. Når det er sagt, bliver det selvfølgelig muligt for med-
lemmer, der ikke bruger e-post, fortsat at modtage informationer pr. brev.  
På det økonomiske felt er regnskabet landet og fuldt overdraget til den nye kasserer. Indbetalinger 
foregår nu også via netbank og i særtilfælde pr. check. 
 

Arrangementerne i året der gik … 
Finn Sørensen var ankermand på forårets arrangementer som bød på foredrag, og Finn var vært ved 
sommerens to første ture. Den 5. juni 2011 gik turen til Aksel Olesens Den geografiske Have i Kol-
ding og plantemarked og den 21. juni 2011 til Aldershvile Slotsruin i Bagsværd. 
I bestyrelsen har vi besluttet fremover at forsøge at sammensætte foreningens program ud fra over-
ordnede temaer. Det første tema blev Lystanlæg og byparker.  
Efter sommerferien inviterede Margrethe Floryan den 20. september på besøg i Kamma Rahbeks 
hus og have på Frederiksberg, og få dage efter fortsatte turen den 25. september, hvor Niels Meller-
gaard var vært for en tur i Frederiksberg Have og Cisternerne i Søndermarken. 
Turene blev gennemført med meget varierende deltagerantal, men det får ikke bestyrelsen til at ry-
ste på hånden – vi fortsætter ufortrødent med disse arrangementer i sommerhalvåret. 
 
Sæsonens foredrag blev også sammensat ud fra temaet og vi lagde ud med at Kirsten Lund-
Andersen den 25. oktober indførte os i 1900-tallets offentlige parker i kulturhistorisk belysning 
og den 23. november fortalte Richard Hare om Byparker i West Yorkshire. 

Vinteren bød den 29. februar på et foredrag om Historien om Krokus – fra natur til kultur med 
Bjarne Larsen. 
 
Tidspunkt og sted for afholdelse af foredragene har været diskuteret i bestyrelsen, og vi vil gerne 
have medlemmernes holdninger til, hvad vi gør fremadrettet. Hvilket tidspunkt skal vi holde os til? 
Er klasselokalet på KU-Life for uinspirerende? 
 

Aktiviteter i det kommende år…. 
Vi vil fortsætte med endnu nogle foredrag i relation til vores tema Lystanlæg og byparker. Det er 
også tanken, at temaet vil komme til at afspejle sig i indholdet af det kommende årsskrift. Margre-
the Floryan og Kirsten Lund-Andersen er nedsat som redaktionsudvalg, så kontakt dem hvis du har 
stof til årsskriftet. 
 
Vi har i bestyrelsen besluttet at organisere et omviserkorps, idet mange medlemmer er i besiddelse 
af en viden om forskellige store og små haveanlæg, som det vil være interessant at bringe mere i 
spil. Vi vil opfordre personer, som har specialviden om anlæg, om at stille denne viden til rådighed, 
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så der gennem vores forening kan bookes rundvisninger af privatpersoner, firmaer, oplysningsfor-
bund og turistorganisationer. Rundvisningerne bliver solgt til gældende markedspriser, og indtæg-
terne fra rundvisningerne vil blive indsat i en særskilt pulje til gennemførelse af studieture og have-
rejser. Hver enkelt rundviser vil ubeskåret blive tilgodeset i forhold til den ydede indsats. Studieture 
og haverejser tænkes gennemført i større eller mindre grupper i forhold til, hvad der skabes interes-
se for, men opgaven med at arrangerer turene bliver op til deltagerne i rundviserkorpset. Bestyrelsen 
vil snarest rundsende invitation til deltagelse i arbejdet, og bestyrelsen forbeholder sig ret til at kva-
litetssikre de rundvisninger, vi ender med at annoncere på foreningens hjemmeside. 
 
 
Som afslutning på beretningen vil vi gerne rette en stor tak til Finn Sørensen for det store arbejde 
han igennem rigtig mange år har ydet i foreningen. Vi håber fortsat at se dig som flittig gæst ved 
selskabets arrangementer. 
Der skal også lyde en tak til vores web-master Elsebeth Larsen, som yder en stabil indsats i det 
skjulte, og en lige så stor tak til Kenneth Bech, der som ekspeditionssekretær har fået styr på vores 
medlemskartotek og mailadresser - og holder det opdateret. Der skal også lyde en tak til forfatterne 
til artiklerne i jubilæumsårsskriftet som efter en svær fødsel kom på banen her i februar. 
 
Vi ser frem til et spændende og udbytterigt år i Havebrugshistorisk Selskabs regi.  
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Niels Mellergaard, formand.  
 
Richard Hare, næstformand.  
Bjarne Larsen, kasserer.  
Lisbeth Brorsen, sekretær.  
Kirsten Lund-Andersen, redaktion  
Margrethe Floryan, redaktion.  
Finn T. Sørensen, redaktion.  
 
 
 

 


