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Beretning - til generalforsamlingen 2014 

 
Året 2013 har traditionen tro budt på foredrag, ekskursioner og relaterede arrangementer. Arrange-
menterne 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 stadig plads til flere. 
 
Den administrative verden…. 
Processen med at få digitaliseret selskabets administrative verden er nu bragt til ende – hvis man da 
nogensinde bliver færdig med det. Næsten alle medlemmer får nu informationer pr mail, kontin-
gentindbetalinger kører over netbank og foreningen har fået sin digitale identitet i relation til myn-
dighederne på plads. Selskabets nye hjemmeside er blevet etableret og giver nu et levende billede af 
hvilke aktiviteter der foregår i foreningen både i form af program for de kommende aktiviteter og 
beretninger om de gennemførte. 
 
I året det er gået har bestyrelsen arbejdet med forskellige initiativer til at udbrede kendskabet til for-
eningen. I forbindelse med de fleste foredrag og aktiviteter har vi bestræbt os på at få annonceret 
disse i lokalpressen, hvilket har resulteret i nogle gode artikler, og enkelte nye ansigter til aktivite-
terne. En ny mulighed for at tegne et firmamedlemskab blev lanceret i juli, og der vil blive fulgt op 
på dette i den kommende tid. Der har også været arbejdet på at skabe interesse for foreningen blandt 
landskabsarkitektstuderende, men uden at vi har fået lokket nævneværdigt flere til foredrag og eks-
kursioner. Forsøget med etablering af et omviserkorps vandt ikke megen tilslutning, og er foreløbig 
sat på stand by. 
Vi vil opfordre alle til flittigt at bruge den udarbejdede informationsfolder om foreningens virke, til 
at hverve nye medlemmer. 
 
Arrangementerne i året der gik….. 
Som afslutning på temaet om lystanlæg og byhaver blev vi i den første del af året af forfatterne til 
bogen Naturen og Kunsten Louise Skak-Nielsen og John Erichsen introduceret til den landskabelige 
have i Danmark i årtierne omkring 1800, en brydningstid mellem oplysning og romantik. 
Temaet blev endeligt afrundet med to spændende ekskursioner. Først til Fællesparken, hvor land-
skabsarkitekt Richard Hare, forstkandidat Jonas Erik Johansen og landskabsarkitekt Liv Oustrup 
under overskriften “Fortid, nutid og fremtid for beplantningen i den historiske park” fortalte om 
den transformering Fælledparken har undergået og baggrunden herfor. Siden kom vi rundt til Helle-
rup Strandpark, G.N. Brandts egen have i Ordrup og Ordrup Kirkegård v/ landskabsarkitekt Lene 
Hoffmann, Gentofte Kommune og Hans Ove Pedersen fra Brandt Haves Venner. 
 

Efter sommerferien tog vi hul på temaet ”På tur i kongernes fodspor” med fokus på balancen mel-
lem at bevare udvikle og nyttiggøre kulturhistoriske haveanlæg, men også emner om de plantefagli-
ge aspekter. Vi indledte med to besøg i kongelige slotshaver; Bernstorff Slotshave, hvor vi blev ført 
rundt af landskabsarkitekt Niels Mellergaard, og senere gik turen til Fredensborg for at se den 
nyindviede Brede Alle og parterret med landskabsarkitekterne Christine Waage Rasmussen og Per-
nille Thomsen som guider.  
Året blev sluttet af med en vandring gennem blomsternes verden med museumsinspektør Hanne 
Kolind under overskriften “Blomster i billeder – og Frederik III’s blomsteratlas”  
Beskrivelser fra alle ekskursionerne kan findes på selskabets hjemmeside. 
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Årets foredrag danner lige som sidste år grundstammen i årsskriftet. Redaktionen har igen lagt et 
meget stort arbejde i kvalitetssikringen af artiklerne i årsskriftet 2013, så det forhåbentlig både er 
umiddelbar interessant læsning, men også et årsskrift, der kan blive anvendt som blivende opslags-
værk. 
 
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 sætte fokus på at gøre den viden, der bliver til-
vejebragt tilgængelig og anvendelig i forhold til bevaring og nutidig forvaltning af de historiske an-
læg. 
 
Der planlægges afholdt en weekendtur til Fyn den 31. maj til 1. juni blandt andet med besøg på Glo-
rup. Temaet for det kommende program bliver ”Frugt”. Målet er at belyse temaet ud fra flere for-
skellige vinkler suppleret med ekskursioner til lokaliteter der bugner af frugt. 
 
Tak til alle der har bidraget med interessante foredrag, ekskursioner og indlæg til årsskriftet. Arbej-
det i selskabet er dybt afhængigt af, at ildsjæle og eksperter stiller op og delagtiggør andre i deres 
viden.  
Kirsten Lund Andersen har besluttet at forlade bestyrelsen, og vi takker hende for indsatsen for sel-
skabets virke. 
 
Vi ser frem til et spændende og udbytterigt 2014 i Havebrugshistorisk Selskabs regi.  
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