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Beretning - til generalforsamlingen 2013
2012 har været et aktivt år med mange foredrag, ekskursioner og relaterede arrangementer. Arrangementerne har bragt os vidt omkring både i det havehistoriske og havebrugsmæssige felt, og de har
generelt været godt besøgt i forhold til foreningens medlemstal, men der er plads til flere…..
Den administrative verden….
I forbindelse med opkrævning af kontingent for 2012 vidste det sig at mange valgte ikke at forny
deres medlemskab. For at sikre, at det ikke var overgangen til digital kommunikation der var årsagen er opkrævninger efterfølgende også blevet sendt ud pr. post, uden at dette ændrede noget markant. Bestyrelsen har umiddelbart ikke nogen forklaring på dette, men vi vil aktivt prøve at få tilgang af nye medlemmer, både blandt studerende, virksomheder, fagfolk og almindeligt haveinteresserede. Der er blevet udarbejdet en informations folder om foreningens virke, som kan anvendes til
at hverve nye medlemmer. Brug den gerne flittigt!
Vi har også en målsætning om at få gjort hjemmesiden mere aktiv, og der arbejdes lige nu med at få
den flyttet til en anden platform, hvor dette bliver mere operationelt.
Arrangementerne i året der gik…..
Crocus kom til at blomstre tidligt i selskabets regi, da årets aktiviteter blev indledt af Bjarne Larsen,
der indførte os i crocus-slægtens mangfoldighed og naturlige oprindelse.
I foråret havde vi under overskriften lystanlæg og byparker to store personligheder på programmet.
Jens Hendeliowitz førte os ind i Rudolph Rothes liv og virke som Inspektør for de Kongelige Lysthaver. Margrethe Floryan, Kristin Seybold og Niels Mellergaard tog tråden op, da Johan Ludvig
Mansas arbejde med landskabsgartneriets udbredelse og hans rolle som slotsgartner i Fredensborg
Slotshave blev analyseret.
Med sommerens ekskursioner var det fortsat fokus på lystanlæg og byparker. Kirsten Lund Andersen ledte os på den første tur til Løvenborg, Strandparken i Holbæk, Sct. Bendts Kirke og Ringsted
lystanlæg. På den anden ekskursion tog Lisbeth Brorsen os med til det sydsjællandske med besøg i
Bregentved Park, Historisk Botanisk Have og Danmarks Borgcenter i Vordingborg og Michael
Møllers landbohave på Stevns. På Bregentved var det igen Jens Hendeliowitz der engageret viste
rundt. I Vordingborg var det Vordingborg Kommunes naturchef Flemming Kruse der på fornem vis
formidlede både de helt store træk og de mindste detaljer. Og i Landbohaven på Stevns var det Michal Møller selv der viste rundt og fortalte, om den have han har udformet og plejet igennem 50 år.
Efteråret er tiden hvor der skal lægges løg, og det fik vi inspiration til da Jane Schul og Jan Iversen
introducerede os til tulipanens historie samt nogle af de interessante nyheder og mest dyrkningsværdige sorter indenfor tulipan-verdenen.
I oktober havde vi endnu en stor personlighed på programmet, da Steen Høyer førte os rundt i C.
Th. Sørensens meget personlige havekunst. Året blev afsluttet med en virtuel vandring i Lindetræets verden. Christine Waage Rasmussen og Pernille Thomsen fortalte med afsæt i omlægningen
af Brede Allé i Fredensborg Slotshave om arbejdet med kortlægning af linde træernes genmateriale
og sorter samt udvælgelse af lindetræer til projektet.
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Årets foredrag danner grundstammen i årsskriftet. Redaktionen har lagt et meget stort arbejde i kvalitetssikringen af artiklerne i årsskriftet 2012, så det forhåbentlig både er umiddelbar interessant
læsning, men også et årsskrift, der kan blive anvendt som blivende opslagsværk i forhold til viden
om byparker og lystanlæg skabt i 1800-tallet.
Aktiviteter i det kommende år….
Bestyrelsen vil fortsat arbejde for at foredrag og ekskursioner kommer til at omfatte både det rent
havehistoriske, havebruget og det botaniske. Vi vil også prøve at sætte fokus på at gøre den viden,
der bliver tilvejebragt tilgængelig og anvendelig i forhold til nutidig forvaltning af de historiske anlæg.
2013 skulle også gerne blive året, hvor vi får igangsat og afprøvet om idéen med et rundviserkorps
er bæredygtigt. Omvisere vil blive opfordret til at melde sig her i foråret, og i den første sæson har
vi etableret et samarbejde med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme om det administrative.
Ordningen vil blive evalueret ved årets udgang med henblik på at bygge videre på ordningen ud fra
de indhøstede erfaringer.
Tak til alle der har bidraget med interessante foredrag, ekskursioner og indlæg til årsskriftet. Arbejdet i selskabet er dybt afhængigt af at ildsjæle og eksperter stiller op og delagtiggør andre i deres
viden. Richard Hare har besluttet at forlade bestyrelsen, og vi takker ham for indsatsen for selskabets virke.
Vi ser frem til et spændende og udbytterigt 2013 i Havehistorisk Selskabs regi.
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