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Referat af Havehistorisk Selskabs generalforsamling den 20. marts 2014
Generalforsamlingen blev holdt i lokalet på Rolighedsvej 23, 2. sal, Frederiksberg med følgende
dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formanden aflægger årsberetning
Regnskab og budget
Virksomhedsplan for det kommende år
Valg til bestyrelsen og valg af revisor
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent og opkrævningsmåde for det kommende år
Eventuelt

Havehistorisk Selskabs formand Niels Mellergaard bød velkommen, og foreslog at tidligere
bestyrelsesmedlem Richard Hare blev valgt til dirigent.
Ad 1. Valg af dirigent
Richard Hare takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
(Iflg. vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i marts og indvarsles 14 dag forud ved skriftlig
meddelelse til medlemmerne. Datoen for den aktuelle generalforsamling blev første gang varslet
med udsendelsen af forårets program i december 2013 og dagsordenen efterfølgende udsendt den 4.
marts 2014.)
Ad 2. Formandens beretning
Formanden uddelte og gennemgik beretningen for 2013, samt oplyste at temaet for efterårets
arrangementer ville blive FRUGT. (Beretningen gengives nedenfor.)
Der var ingen bemærkninger til beretningen, som derefter blev godkendt.
Ad 3. Regnskab og budget
Havehistorisk Selskabs kasserer Bjarne Larsen gennemgik regnskabet for 2013. Regnskabet
udsendt den 4. marts 2014 sammen med dagsordenen. Revisorerne Jørgen Olsen og Anne Stine
Bruun har efterfølgende godkendt regnskabet, der viser et overskud på godt 8.000 kr.
Havehistorisk Selskabet har i 2013 søgt og modtaget 20.000 kr. i støtte fra Havekulturfonden.
Beløbet dækker en meget væsentlig del af udgifterne til trykning af årsskriftet.
Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som derefter blev godkendt.
Derefter gennemgik Bjarne Larsen budgettet for 2014, hvor der regnes med uændret kontingent og
en fondsstøtte svarende til den i 2013 modtagne. Dertil kommer, at selskabet i år - helt uopfordret har modtaget støtte fra Eslagart Fonden på 25.000 kr. Midlerne til fonden er doneret af Asger Ørum
Larsen, der døde i august 2011. Fonden er oprettet til minde om Charles Estinné og Andreas
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Christiansen Jr. Landskabsarkitekt Asger Ørum Larsen var igennem mange år stærkt involveret i
Havehistorisk Selskab og har bidraget med mange artikler til årsskriftet Fra Kvangård til Humlekule.
Ad 4. Virksomhedsplan for det kommende år
Punktet var allerede omtalt under formandens beretning, og der var ikke yderligere kommentarer.
Ad 5. Valg til bestyrelsen og valg af revisor
Kirsten Lund-Andersen, Pernille Thomsen og Lisbeth Brorsen var på valg i år. Kisten LundAndersen ønskede ikke at genopstille. Pernille Thomsen og Lisbeth Brorsen var villige til genvalg.
Bestyrelsen foreslog at Susanne Bruhn blev valg, og Margrethe Floryan gav en kort præsentation af
Susanne Bruhn, som er kunsthistoriker med praktikophold på Thorvaldsens Museum, fra Gl. Holtegård m.v. Susanne er interesseret i at bidrage til bl.a. medlemshvervning og etablering af et rundviserkorps.
Der var ikke andre forslag til bestyrelsen
Bestyrelsen består herefter af:
Niels Mellergård
Margrethe Floryan
Pernille Thomsen
Bjarne Larsen
Bibi Plum
Susanne Bruhn
Lisbeth Brorsen
Af Havehistorisk Selskabs revisorer ønskede Jørgen Olsen ikke at genopstille, men Anne Stine
Bruun var villig til genvalg.
Bestyrelsen foreslog at Louise Popowitz, som er studerende på KU Science, blev valgt til revisor.
Louise kunne ikke være til stede, men Bjarne Larsen fremviste en fuldmagt fra hende til opstilling
som revisor.
Ad 6. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag.
Ad 7. Fastsættelse af kontingent og opkrævningsmåde for det kommende år
Kontingentet var i budgettet forudsat uændret, og der var ingen forslag til ændringer heraf.
Et medlem gav udtryk for, at selskabet er for hurtigt sløjfer medlemmer, hvis der ikke er betalt
kontingent til tiden. Praksis var i 2013, at man blev slettet af medlemslisten, hvis der ikke var betalt
efter én rykker.
Det blev aftalt, at proceduren skulle ændres, så der bliver skrevet eller også helst ringet til folk
inden de slettes af medlemslisten.
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Videre blev der stillet spørgsmål om, hvordan kontingentperioden beregnes, dvs. fra hvornår til
hvornår? Og hvis det var kalenderåret, der var gældende, skulle man så, hvis man havde meldt sig
ind og betalt i december et år, igen betale fuldt kontingent i januar året efter.
Der var enighed om, at det ikke virkede rimeligt, og bestyrelsen lovede at kigge på emnet og
komme med et forslag.
Ad 8. Eventuelt
Formanden takkede Kirsten Lund-Andersen for hendes store indsats i Havehistorisk Selskab de
sidste år, herunder at hun havde været med til at redde selskabet for tre år siden, da der var brug for
ny energi til bestyrelsen. Kirstens indsats vil endda fortsætte lidt endnu, da hun har lovet at stå for
den kommende ekskursion til Fyn i weekenden den 31. maj til 1. juni.
Kirsten Lund-Andersen fortalte herefter om de aktuelle planer for ekskursionen til Fyn, og lovede at
det hele vil blive sendt skriftligt med præcise oplysninger om tid og sted for de enkelte besøg.
Herefter takkede dirigenten de fremmødte for afholdelsen af generalforsamlingen og formanden
takkede dirigenten for udførelsen af hvervet.

Beretning - til generalforsamlingen 2014
Året 2013 har traditionen tro budt på 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 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,
kontingentindbetalinger kører over netbank og foreningen har fået sin digitale identitet i relation til
myndighederne 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
foreningen. 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
aktiviteterne. 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
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til foredrag og ekskursioner. 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
landskabsarkitekt 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 Hellerup 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
mellem at bevare udvikle og nyttiggøre kulturhistoriske haveanlæg, men også emner om de
plantefaglige 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 Pernille 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.
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
opslagsværk.

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
tilvejebragt tilgængelig og anvendelig i forhold til bevaring og nutidig forvaltning af de historiske
anlæg.
Der planlægges afholdt en weekendtur til Fyn den 31. maj til 1. juni blandt andet med besøg på
Glorup. Temaet for det kommende program bliver ”Frugt”. Målet er at belyse temaet ud fra flere
forskellige vinkler suppleret med ekskursioner til lokaliteter der bugner af frugt.
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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.
Kirsten Lund Andersen har besluttet at forlade bestyrelsen, og vi takker hende for indsatsen for
selskabets virke.
Vi ser frem til et spændende og udbytterigt 2014 i Havebrugshistorisk Selskabs regi.
På bestyrelsens vegne
Niels Mellergaard, formand. nim@slke.dk
Bibi Lisbet Edinger Plum, næstformand, blep@ign.ku.dk
Bjarne Larsen, kasserer & redaktion. bjl@dsr.life.ku.dk
Lisbeth Brorsen, sekretær. lisbethbrorsen@gmail.com
Kirsten Lund-Andersen, redaktion kirsten@landskab-rådvad.dk
Margrethe Floryan, redaktion. hortus@floryan.dk
Pernille Thomsen, web-master pernille.thomsen@gmail.com

