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Referat af Generalforsamlingen den 16. marts 2016
Generalforsamlingen blev holdt i Slots- og Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553
København V.
Dagsordenen var følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger årsberetning
3. Regnskab og budget
4. Virksomhedsplan for det kommende år
5. Valg til bestyrelsen og valg af revisor
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent og opkrævningsmåde for det kommende år
8. Eventuelt

Havehistorisk Selskabs formand Niels Mellergaard indledte med at byde velkommen og forslog, at
Jens Hendeliowitz blev valgt som dirigent.
Ad 1. Valg af dirigent
Jens Hendeliowitz takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen lige netop var rettidigt indkaldt, og at indkaldelsen indeholdt de i vedtægterne angivne punkter.
Ad 2. Formanden aflægger årsberetning
Formanden, Niels Mellergaard uddelte og gennemgik en beretning for 2015, som også indeholdt
den under dagsordenens pkt. 4 nævnte virksomhedsplan. (Beretningen og virksomhedsplan
vedhæftes.)
Der var ingen bemærkninger til beretningen, som blev modtaget.
Ad 3. Regnskab og budget
Kassereren Bjarne Larsen gennemgik det af revisorerne godkendte regnskab for 2015. Regnskabet
viser et mindre overskud på 6.511,40 kr. Opsætning, trykning og udsendelse af årsskriftet, Fra
Kvangård til Humlekule er selskabet absolut største udgiftspost på ca. 39.000 kr.
Der var spørgsmål til oplysningen om, at der uden for regnskabsåret 2015 var konteret 29.086,63 kr.
Bjarne Larsen oplyste, at 25.000 kr. heraf skyldes, at Havehistorisk Selskab modtog tilsagnet fra
Farumgaard-Fonden i 2015, men at beløbet først blev udbetalt i 2016, da det færdigtrykte tidsskrift
forelå. Man kan regnskabsteknisk vælge at bogføre beløbet enten i 2015 eller 2016, og at han, som i
de tidligere års regnskaber, havde valgt at bogføre det i 2015, så der var sammenhæng mellem
fondstilskud og udgifterne til årsskriftet.
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Der var spørgsmål til medlemskredsens størrelse. Lisbeth Brorsen oplyste, at årsskriftet udsendes til
ca. 150 adresser, at medlemstallet plejer at falde i forbindelse med opkrævningen af kontingentet,
men at det almindeligvis opvejes af en lidt større tilgang i årets løb. Nogle medlemmer er dog livsvarige medlemmer, som én gang for alle har indbetalt en samlet sum. Denne mulighed blev afskaffet på sidste generalforsamlingen i 2015.
Herefter var der forskellige spørgsmål til forventning om hvervning af medlemmer, muligheder for
fondsstøtte m.m.
Niels Mellergaard oplyste, at selskabet tidligere i flere år har modtaget midler fra Havekulturfonden, men at fonden sidste år oplyste, at man ikke kunne forvente permanent støtte fra fonden.
Vi skal derfor hele tiden været opsøgende for overhovedet at modtage den for selskabet helt nødvendige fondsstøtte, hvis vi fortsat skal udgive årsskriftet. Med digitaliseringen af de gamle årsskrifter er det blevet endnu tydeligere, at årsskriftet ikke bare er til glæde for den forholdsvis lille
skare af Havehistorisk Selskabs medlemmer, men at årsskriftets artikler nu også kan nå ud til en
meget større kreds.
Margrethe Floryan oplyste videre, at Havehistorisk Selskab indtil nu kun har søgt én fond årligt,
men at vi fremover satser på at søge flere fonde, selvfølgelig med oplysning om hvilke fonde vi i
øvrigt har søgt.
Forsamlingen kom herefter med forskellige kreative og meget velkomne forslag om:
- at sætte annoncer og artikler i tidskrifterne Haven og i By & Land,
- at selskabets program udsendes til fx Marienlyst Slotshaves Venner og visa versa,
- at selskabets folder ligger på aktuelle havehistoriske steder, som fx Dronning Louises tehus i
Bernstorffs Slotshave,
- at lære af andre foreninger fx Selskabet for Arkitekturhistorie om hvilke fonde, der yder støtte
udgivelsen af deres årsskrift Architectura.
Videre var der forslag om, at bank og kontonummer skulle fremgå af alle mails eller af Havehistorisk Selskabs brevpapir, så det altid var nemt for medlemmerne at finde.
Ad 4. Virksomhedsplan for det kommende år
Virksomhedsplanen blev gennemgået under pkt. 2: Formandens beretning.
Der var ikke kommentarer til virksomhedsplanen, som blev modtaget.
Ad 5. Valg til bestyrelsen og valg af revisor
Pernille Thomsen, Lisbeth Brorsen og Susanne Bruhn var på valg i år. Susanne Bruhn ønskede ikke
at genopstille. Pernille Thomsen og Lisbeth Brorsen blev genvalgt.
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Bestyrelsen foreslog, at Tobias Bøllingtoft blev valgt. Tobias fortalte kort, at han er cand. mag. i
historie og dansk, og at han i den forbindelse har arbejdet med havehistoriske emner bl.a. i sit
speciale. Endelig oplyste Tobias, at han har to nyttehaver.
Tobias Bøllingtoft blev valgt.

Bestyrelsen består herefter af:
Niels Mellergaard
Bjarne Larsen
Margrethe Floryan
Pernille Thomsen

Louise Windfeldt
Tobias Bøllingtoft
Lisbeth Brorsen

Ingen af Havehistorisk Selskabs to revisorer ønskede at genopstille. Efter en del diskussion
indvilgede Jens Hendeliowitz og Inge Busk i at stille op – og de blev straks valgt.
Ad 6. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Ad 7. Fastsættelse af kontingent og opkrævningsmåde for det kommende år
Kontingentet foreslås uændret og opkræves via samlede mailhenvendelse til medlemmerne, som så
skal overføre det aktuelle beløbet til Havehistorisk Selskabs bank.
Kontingentet er 300 kr. for enkelt medlemskab, 450 kr. for par med samme adresse, 350 kr. for
medlemmer uden for Danmark, 150 kr. for studerende og 750 kr. for virksomheder. Det sidste giver
ret til, at tre personer fra virksomheden kan deltage i hvert foredrag og udflugt.
Ad 8. Eventuelt
Der var flere som fandt at Slots- og Kulturstyrelsen ligger centralt i forhold til offentlig transport
samt at mødelokalet i styrelsen er bedre end det tidligere så ofte anvendte lokale på Rolighedsvej
23.
Herefter takkede dirigenten de fremmødte for afholdelse af generalforsamlingen og formanden
takkede dirigenten for udførelsen af hvervet.
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