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28. marts 2017
ref. Lisbeth
Referat af Havehistorisk Selskabs generalforsamlingen den 21. marts 2017
Generalforsamlingen blev holdt på KUB Frederiksberg (tidligere Det Biovidenskabelige
Fakultetsbibliotek), Dyrlægevej 10, 1870 Frederiksberg.
Dagsordenen var følgende:
1. Valg af dirigent
2. Næstformanden 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 næstformand Bjarne Larsen indledte med at byde velkommen og foreslog,
at Jens Hendeliowitz blev valgt som dirigent.
Ad 1. Valg af dirigent
Jens Hendeliowitz takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt,
og at indkaldelsen indeholdt de i vedtægterne angivne punkter.
Ad 2. Formanden aflægger årsberetning
Næstformanden, Bjarne Larsen uddelte og gennemgik selskabets mange arrangementer 2016,
hvoraf de fleste var arrangeret i et samarbejde mellem Havehistorisk Selskab og Københavns
Universitet, Slots- og Kulturstyrelsen og Danske Landskabsarkitekter.
Årsskriftet for 2015, der blev uddelt på generalforsamlingen marts 2016, havde temaet: ’Frugt og
bær – i historisk perspektiv’.
Videre oplyste Bjarne, at Havehistorisk Selskab/Pernille er ved at lægge årsskrifterne ind på Det
Kongelige Biblioteks base: tidsskrift.dk. Det betyder, at alle årsskriftets artikler vil være tilgængelige også selv om Havehistorisk Selskabs hjemmeside evt. lukkes.
(Hele beretningen er udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.)
Videre oplyste Bjarne, at det 2016-udgaven af årsskriftet ’Fra Kvangård til Humlekule’ er under
udarbejdelse og vil blive udsendt, når det foreligger.
Endelig takkede Bjarne de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i Havehistorisk
Selskabs bestyrelse, herunder især Niels Mellergaard og Margrethe Floryan, som begge i mange år
har ydet en meget stor indsats, og Louise Windfeldt for hendes store, aktuelle arbejde med at få
årsskriftet for 2016 bragt sikkert i hus.
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Jens Hendeliowitz roste de mange meget spændende arrangementer i 2016 og opfordrede til at
fortsætte den der lagte linje. Bestyrelsen takkede og oplyste at ros og ære helt må tilfalde vores
tidligere formand Niels Mellergaard.
Der var ingen bemærkninger til beretningen, som blev modtaget.
Ad 3. Regnskab og budget
Derefter fortsatte Bjarne Larsen – nu i sin egenskab af selskabets kasserer – med at gennemgå det af
revisorerne godkendte regnskab for 2016, der viser et mindre underskud på ca. 4.400 kr.
Underskuddet skyldes bl.a. at selskabet ikke har modtaget legater eller fondsstøtte, som de tidligere
år. Opsætning, trykning og udsendelse af årsskriftet ’Fra Kvangård til Humlekule’ er fortsat
selskabet absolut største udgiftspost på ca. 39.000 kr.
I budgettet for 2017 er der regnet med et underskud på 9.000 kr., hvilket skyldes, at der ikke er
indregnet legat eller fondsstøtte. Vi vil dog fortsat søge sådanne, men har denne gang valgt ikke at
indregne det i budgettet. Videre må det forventes, at udsendelse af årsskriftet bliver dyrere end
sidste år bl.a. fordi posttaksterne er steget.
Herefter var der forskellige spørgsmål især til muligheder for hvervning af nye medlemmer, fx ved
et samarbejde med andre foreninger/selskaber.
Her henviste Jens Hendeliowitz til tidligere overvejelser om et samarbejde med Foreningen til
Gamle Bygningers Bevaring. I den forbindelse, kunne det overvejes, at trykke et større oplag af
årsskriftet og udsende til Foreningen til Gamle Bygningers Bevarings medlemmer.
Rikke Tønnes opfordrede til, at man også tog kontakt til Marienlyst Slots Venner.
Der var i øvrigt ingen bemærkninger til regnskab eller budget, som begge blev modtaget.
Ad 4. Virksomhedsplan for det kommende år
Lisbeth Brorsen oplyste, at den siddende bestyrelse har valgt ’Gartneren og gartnerdisciplinen’ som
tema for foråret 2017, jf. det tidligere udsendte program. Supplerende kan det oplyses, at der nu er
truffet aftale med stadsgartner Kirsten Lund Andersen fra Aalborg om, at hun kommer den 26. april
i stedet for det arrangement den 25. januar, som måtte aflyses. Videre er der truffet aftaler om en
sommertur den 25. juni til Sorø Akademi, hvor blandt andre Lone van Deurs vil bidrage til
fortællingen om Sorø Akademis Have. Derimellem skal vi som tidligere annonceret den 10. maj på
havevandring i Tivoli med overgartner Tom Knudsen.
Der vil snarest blive udsendt et ajourført program.
Det er ikke afgjort om forårets tema skal fortsættes til efteråret. Det vil være op til den nye
bestyrelse.
Der var ikke kommentarer til virksomhedsplanen, som blev modtaget.
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Ad 5. Valg til bestyrelsen og valg af revisor
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Niels Mellergaard, Margrethe Floryan, Louise Windfeldt og Bjarne Larsen var på valg, og kun
Bjarne Larsen var villig til genvalg. Desuden havde Tobias Bøllingtoft oplyst, at han ikke ønskede
at fortsætte i bestyrelsen. Så der skulle vælges 4 nye bestyrelsesmedlemmer.
Lisbeth Brorsen og Pernille Thomsen var ikke på valg.
Ud over Bjarne Larsen stillede Lone van Deurs, Rikke Tønnes, Jesper Carl Corfitzen og Birgitte
Sværke Pedersen op til bestyrelsen og alle blev valgt med applaus.
Forinden havde kandidaterne præsenteret sig:
Landskabsarkitekt Lone van Deurs fortalte om sin interesse for havekunsten helt tilbage fra sin tid i
Sorø med landskabsarkitekt og professor Georg Georgsen som den inspirerende overgartner på Sorø
Akademi, til mesterlæren hos landskabsarkitekt Morten Klint, med 10 års ansættelse hos samme og
videre til egen tegnestue og arbejderne der.
Rikke Tønnes, magister i kunsthistorie fortalte om sine tidligere job, hvor hun havde arbejdet med
og skrevet om bygningskultur og bevaringsproblematikker, herunder også om bygningernes
omgivelser i form af haver, parker m.m. Videre har Rikke erfaring med kommunikation og
markedsføring.
Jesper Carl Corfitzen kunne - p.g.a. deltagelse i TV-udsendelse den næste dag - ikke deltage i
generalforsamlingen, hvilket han beklagede. I stedet kunne Bjarne Larsen oplyse, at Jesper er
uddannet som landskabsarkitekt og har en fortid som både gartner og blomsterdekoratør, foredragsholder og havebogsforfatter. P.t er Jesper rådgiver hos Bolius og har - sammen med Bente
Mortensen – skrevet den netop udsendte bog ’Drivhuset’.
Birgitte Sværke Pedersen er kunsthistoriker og arbejder som blogger med hjemmesiden ’The little
black house’, hvor hun bl.a. skriver om haver - især om sin egen have.
Bestyrelsen består herefter af:
Bjarne Larsen
Pernille Thomsen
Lisbeth Brorsen
Birgitte Sværke Pedersen

Lone van Deurs
Rikke Tønnes
Jesper Carl Corfitzen

Valg af revisorer
Begge Havehistorisk Selskabs revisorer Jens Hendeliowitz og Inger Busk havde indvilget i at
genopstille, og begge blev valgt.
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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 opkrævet som hidtil, dvs. via mailhenvendelse fra Havehistorisk
Selskab og medlemmernes efterfølgende overførsel til Havehistorisk Selskabs konto i Danske Bank.
Kontingentet er 300 kr. for enkelt medlemskab, 450 kr. for par med samme adresse, 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
Sommerture
Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at arrangere sommerture.
Mødelokale
Bestyrelsen forklarede, at vi i hvert fald ikke foreløbigt kunne anvende Slots- og Kulturstyrelsens
mødelokaler ved H.C. Andersens Boulevard, da de er under ombygning.
Alternativet er det ofte anvendte auditorium Landskab på Rolighedsvej 23, hvor tilgængeligheden
er vanskelig, da indgangen altid er låst, og det derfor er nødvendigt at postere en vagt, som kan
lukke folk ind.
Sidste nyt er at Knud Høgsberg tilbudt at møderne kunne holdes her på biblioteket på Dyrelægevej.
De fremmødte fandt, at det var den bedste løsning.
Dog blev det foreslået også, at undersøge mulighederne for at låne et lokale i Haveselskabets Have,
i Bakkehuset på Rahbeks Allé eller i Vartov. Videre blev det foreslået at undersøge, om det
fremover vil være muligt igen at anvende Slots- og Kulturstyrelsens lokaler på H.C. Andersens
Boulevard eller et af styrelsens lokaler ’ude i felten’.
Mødetidspunkt
Vi har rykket mødetidspunktet frem af hensyn til de yngre medlemmer, som evt. skulle hente små
børn. Dette har dog afstedkommet beklagelser fra enkelte medlemmer, som oplyser, at de ikke kan
tage fri fra arbejde så tidligt og derfor ikke kan deltage i møderne. Efter lidt snak frem og tilbage
fandt forsamlingen at bestyrelsen skal bestræbe sig på, dels af lægge arrangementerne på forskellige
mødedage, dels at variere tidspunktet for møderne.

Herefter takkede dirigenten de fremmødte for afholdelse af generalforsamlingen i god ro og orden
og næstformanden takkede dirigenten for udførelsen af hvervet.
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