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Beretning - til generalforsamlingen 2015
Året 2014 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.
Den administrative verden….
De administrative arbejdsgange og vores hjemmeside har fungeret meget tilfredsstillende i året der
er gået. Endnu en brik i digitaliseringen er faldet på plads idet alle de tidligere årsskrifter er blevet
indscannet og gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside. Således er de mange værdifulde artikler
sikret og det er blevet muligt på overskueligvis at søge informationer indsamlet gennem de mange
år årsskiftet er udkommet.
På den økonomisk front har selskabet igen været heldige og modtage et beløb fra Havekulturfonden. Bestyrelsen har ikke så målrettet som det var planen fået arbejdet med hvervning af medlemmer og udbredelsen af kendskabet til selskabet. Det vil blive prioriteret i det kommende arbejdsår.
Vi vil opfordre alle til at medvirke til at øge kendskabet til selskabet og flittigt at bruge den udarbejdede informationsfolder om foreningens virke, til at hverve nye medlemmer.
Arrangementerne i året der gik…..
Ved årets første arrangement blev Marienlyst Slot sat i historisk perspektiv, og vi blev i ord og billeder ført rundt både i barokhaven og den landskabelige have. Vi fik også perspektiv på det fantastiske projekt som venneforeningen har sat sig som mål i forhold til at gøre Marienlyst slot og have til
centrum for havehistorisk formidling og haveturisme.
Det sidste arrangement under temaet ”I kongernes fodspor” var historien om Christian II og hans
nederlandske Amagerbønder.
Forårets foredragsrække blev afsluttet med en beretning om ”Den kongelige Veterinær og Landbohøjskoles” have, hvor plantesamlingen og dyrkningen stadig er i centrum.
Sommerens komme blev markeret med en ekskursion til Fyn. Der var tilrettelagt et righoldigt program med besøg på Bondegård i Viby, Kølstrup kirke og præstegård, Broholm gods, Glorup gods,
Holstenshuus gods samt Hvids have i Aarup og endelig Erholm gods, hvilket du kan læse mere om i
beretningen i årsskriftet.
Fra sensommeren 2014 har temaet været ”Frugt” med mere fokus på havebrug end lysthaver.
Programmet startede med ekskursioner til Frilandsmuseets frugt og køkkenhaver og Pometet.
Ved efterårets foredrag satte Helle Ravn ”Frugtavl i danske haver - i by og på land” ind i et historisk perspektiv. Efter foredraget præsenterede Knud Høgsberg fra Det Biovidenskabelige Fakultetsbibliotek mange fantastiske historiske værker med illustrationer af frugttræer og frugter.
Året blev afsluttet med foredrag af Pometmester Lisbet Dahl Larsen, der fortalte om Pometets arbejde med Danmarks nationale samling af frugtsorter.
Arrangementerne har gennem året været velbesøgt om end der stadig er plads til flere.

HAVEHISTORISK SELSKAB
havehistoriskselskab@gmail.com
www.havehistoriskselskab.dk

Aktiviteter i det kommende år….
Bestyrelsen vil fortsætte linjen med, at foredrag og ekskursioner kommer til at omfatte både det rent
havehistoriske, havebruget og det botaniske, med fokus på at gøre den viden, der bliver tilvejebragt
tilgængelig og anvendelig i forhold til bevaring og nutidig forvaltning af de historiske anlæg.
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
arbejde og viden.
Bibi Lisbet Edinger Plum har besluttet at forlade bestyrelsen, og vi takker hende for indsatsen for
selskabets virke.
Vi ser frem til et spændende og udbytterigt 2015 i Havehistorisk Selskab.
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