HAVEHISTORISK SELSKAB
Frederiksberg Runddel 3E - 2000 Frederiksberg
Marts 2012
ref. Lisbeth

Referat af generalforsamlingen tirsdag den 20. marts 2012
Generalforsamlingen blev afholdt på KU-life, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg, 2. sal med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens aflægger beretning
3. Regnskab og budget
4. Virksomhedsplan for det kommende år
5. Valg til bestyrelsen og valg af revisorer
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent og opkrævningsmåde for det kommende år
8. Eventuelt
1. Valg af dirigent
Formanden indledte med at byde velkomme og høre om der var andre forslag til dirigent end
Magrethe Floryan. Det var der ikke.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, da indkaldelsen var udsendt
den 9. februar 2012 - samtidig med udsendelse af årsskriftet. Iflg. vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i marts måned og indvarsles 14 dage forud ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med den i indkaldelsen udsendte dagsorden.
2. Formandens aflægger beretning
Formandens beretning blev uddelt og gennemgået.
Der var tilslutning til at selskabets møder er rykket frem til kl. 17.00 i stedet for kl. 19.30 og der var
ingen ønsker om at flytte mødestedet.
3. Regnskab og budget
Kassereren gennemgik regnskab og budget. Revisorernes anmærkningsfri påtegning forelå.
Der er ikke udsendt noget årsskrift i 2011 og ikke opkrævet noget kontingent i 2011. De medlemmer der alligevel har betalt kontingent, vil blive refunderet.
Foreningen har sparet ved så vidt muligt at udsende meddelser via mail og ved at kontakten med
banken også er digital. Medlemmer der fortsat ønsker brev fremfor mail, får det.
I budgetten for 2012 forudsættes udsendelse af et årsskrift, og at der fortsat kan opnås støtte hertil
fra Tips- og Lottomidlerne.
Ved den efterfølgende diskussion blev det anført, at tildelingen af Tips- og Lottomidlerne er ændret,
så det ikke er sikkert, at foreningen kan få støtte herfra til udgivelse af årsskriftet. Det blev derfor
foreslået at søge Havekulturfonden. Derudover blev det - for at spare udgifter til porto - foreslået så
vidt muligt at uddele årsskriftet fremfor at udsende det. F.eks. ved arrangementer a la: kom og få en
drink og hent dit årsskrift.
Bestyrelsen bifaldt forslagene.
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4. Virksomhedsplan for det kommende år
Formanden redegjorde i forbindelse med virksomhedsplanen for bestyrelsens forslag om at fortsætte i hvert fald lidt endnu med temaet Lystanlæg og byparker. Det næste møde bliver den 19. april kl.
17.00, hvor han og Margrethe Floryan – i forlængelse af dagens foredrag om Rothe – vil fortælle
om Mansa.
Formanden fortsatte med at berette om den kommende etablering af et omviserkorps i udvalgte haver. (Se også herom i formandens beretning.)
Udgangspunktet vil blive haverne under Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, men udbuddet
skal meget gerne også komme til at omfatte andre haver. Videre kan man forestille sig, at gennemgangene indgår i tilbuddene fra AOF, FOF m.m.
Kirsten Lund-Andersen fremlagde forslag til en forårstur den 3. juni 2012 til:
- Løvenborg, hvor parken er sat i stand med støtte fra Realdania,
- Holbæk Strandpark (del af temaet Lystanlæg og byparker),
- besøg i den private have: Bakkekammen 40 i Holbæk samt i den nærliggende museumshave
til Marius Pedersens hus, Bakkekammen 45 i Holbæk.
Turen kunne evt. også inkludere Svanernes have i Odsherred, Dragsholm Slot og/eller Ringsted
Lystanlæg.
Turen tænkes etableret i medlemmernes biler med første stop om formiddagen. Samkørsel vil blive
korrdineret.
Der kom også forslag om at arrangere en tur til Husum – syd for grænsen – for at se på krokus m.m.
5. Valg til bestyrelsen og valg af revisorer
På grund af de mange nyvalgte bestyrelsesmedlemmer ved sidste generalforsamling, var det kun
Finn Sørensen som var på valg i år, og han ønskede ikke at genopstille.
Formanden kunne oplyse, at Pernille Thomsen, studerende på KU-life, med stor detailviden om lindetræer er interesseret i at blive valgt. Pernille var desværre forhinderet i at komme til generalforsamlingen. Der var ikke andre kandidater.
Bestyrelsen oplyste, at man til næste generalforsamling vil komme med forslag til, at der kommer
en mere ligelig fordeling af hvem, der vælges for henholdsvis et og to år.
Revisorerne Jørgen Olsen og Anne Stine Bruun blev genvalgt.
6. Indkomne forslag
Bestyrelsen fremsatte følgende tre forslag:
a. Et flertal i bestyrelsen foreslog, at selskabet navn ændres fra Havebrugshistorisk Selskab til Havehistorisk Selskab.
Det affødte nogen debat, hvor tilhængerne af ændringen fremførte, at navnet Havehistorisk Selskab
var bredere og også omfattede havebrug, og dertil er mere mundret. Hvorimod modstanderne af forslaget anførte, at det ville medvirke til at svække selskabet interesse for og oplysning om havebrug.
Da der ikke kunne opnås enighed blev ændringsforslaget sat til afstemning. Der var 7 der stemte for
at fastholde det hidtidige navn, 16 stemte for en ændring af navnet og 3 der hverken stemte for eller
imod. Forslag blev vedtaget.
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b. Bestyrelsen foreslog en justering af selskabets formålsparagraf, så der også lægges vægt på både
forskning og formidling.
Nuværende formulering:
Selskabets formål er at fremme havebrugshistorisk forskning ved selv at igangsætte eller opfordre
andre til at udføre arbejde af den art. Selskabet samarbejder eventuelt med beslægtede organisationer. Forskningsresultater søges offentliggjort ved selskabets egen foranstaltning eller på anden måde. Der afholdes møder og foredrag samt udflugter til historiske steder.
Ny formulering:
Selskabets formål er at fremme oplysning om og kendskabet til historiske haver og historisk havebrug, herunder at fremme forskning inden for området. Selskabet kan selv igangsætte eller opfordre
andre til at udføre forskning og formidling. Selskabet samarbejder i størst muligt omfang med beslægtede organisationer. Forskningsresultater søges offentliggjort ved selskabets egen foranstaltning eller på anden måde. Der afholdes møder, foredrag, rundvisninger samt udflugter til historiske
anlæg.
Ved den efterføgende afstemning var der ingen der ønskede at bibeholde den nuværende formålsparagraf, 25 stemte for ændringe og 1 stemte hverken for eller imod. Forslaget blev vedtaget.
b. Bestyrelsen foreslog en justering af selskabets formålsparagraf § 7, da Landbohøjskolens Bibliotek er nedlagt og nu hedder det Det Biovidenskabelige Bibliotek
Nuværende formulering:
Selskabets opløsning kan vedtages på en generalforsamling med 2/3 majoritet. I givet fald overgår
selskabets arkivalier til Landbohøjskolens Bibliotek.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 2. april 1970 og revideret på generalforsamlingen 18. marts 1997.
Ny formulering:
Selskabets opløsning kan vedtages på en generalforsamling med 2/3 majoritet. I givet fald overgår
selskabets arkivalier til en relevant institution udvalgt af generalforsamlingen.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 2. april 1970 og revideret på generalforsamlingerne 18. marts 1997 og 20. marts 2012.
Da der ikke var enighed om hensigtsmæssigheden i det foreslåede, og da andre forslag ikke var rettidigt indkomne og dermed ikke kunne sendes til afstemning, blev forslaget trukket tilbage.
Det blev i den forbindelse indskærpet bestyrelsen at få samlet Selskabet arkiv på et sted.
7. Fastsættelse af kontingent og opkrævningsmåde for det kommende år
Bestyrelsen foreslog at kontinentet er uændret og at pengene så vidt muligt indbetales via netbank.
Dog vil det stadig være muligt at betale med check fremsendt til kassereren.
8. Eventuelt
Der kom forslag om at medlemmerne via kode kunne få adgang til hiandens mailadresser.
Det blev afvist, da nogle medlemmer allerede havde tilkendegivet, at de ikke ønskede deres mailadresser udsendt via alle-mails. Det sidste vil blive korrigeret, så medlemmerne kun ser egen mailadresse på de tilsendte mails.
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Da der ikke var flere forslag takkede dirigenten for god ro og orden og formanden takkede dirigenten for hvervet.

