Referat fra ordinær generalforsamling i Landbohøjskolens Haves
Venner
Tid: Mandag d. 6. marts 2017.
Sted: Bindesbøll auditoriet.

1. Valg af dirigent.
Tidligere rektor for Landbohøjskolen, Bent Schmidt-Nielsen blev valgt og konstaterede at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne. Forsamlingen var desuden
beslutningsdygtig, da mere end 1/10 af medlemmerne var tilstede i salen.

2. Valg af referent.
Suppleant i bestyrelsen, Susanne Kroon, blev valgt.
3. Formandens beretning.
Der henvises til formanden, Bente de Kruiffs, skriftlige beretning vedlagt referatet.
Tilføjelse til formandens beretning: Bestyrelsesmedlem og repræsentant for Haven,
teamleder Lars Birck, gik mannequinopvisning i den nye designvest købt ind til de frivillige,
som arbejder aktivt i Haven.
Spørgsmål fra salen til formandens beretning:
Hvor mange frivillige har arbejdet i Haven frem til nu?
Svar: 10 har været igang, men flere har ønsket at arbejde som frivillig. Opstarten på
opgavefordelingen var sent på året 2016 og derfor var der relativt færre opgaver at fordele.
Hvor møder man hvis man vil være frivillig?
Svar: På gartnerpladsen, men først efter interview med Lars Birck og underskrivelse af en
frivilligkontrakt.
Hvor mange bestyrelsesmøder har været afholdt frem til nu?
Svar: 8 bestyrelsesmøder i 2016-2017 frem til generalforsamlingen. Dette skyldes de mange
opgaver forbundet med etablering af en ny forening og arbejdet med at forberede den første
generalforsamling efter stiftelsen i april 2016.
4. Fremlæggelse af årsregnskab for 2016.
Foreningens kasserer, Niels A.H. Rasmussen, fremlagde og gennemgik regnskabet for
perioden 19. april til 31. december 2016. Der henvises til vedlagte regnskab.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer eller spørgsmål fra salen.
5. Fremlæggelse af budget for kommende år ( 2017 ).
Foreningens kasserer fremlagde og gennemgik budgettet med forklaringer til de enkelte
estimerede poster. Der henvises til vedlagte budget.
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Kommentarer: Formanden uddybede udgiftsposten knyttet til fremtidige foredragsholdere
samt ønsket om vignet som signatur til Nyhedsbreve og foreningens pjecer. En kunstner er
kontaktet men tilbud endnu ikke modtaget.

6. Forslag til kontingent.
Foreningen har 52 medlemmer, herunder 2 studerende. Bestyrelsen foreslog uændret
kontingent på 200 kr. for perioden april 2017 til april 2018, hvilket blev godkendt.
Kontingentet vil blive opkrævet samtidig med udsendelse af referatet fra
generalforsamlingen.
7. Behandling af indkomne forslag.
I henhold til vedtægterne skal forslag fra medlemmerne være bestyrelsen i hænde senest 1.
februar. Bestyrelsen ved formanden har ikke modtaget forslag.
Bestyrelsen havde fremsat et ændringsforslag til vedtægternes paragraf 8, fremsendt til
medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Ændringsforslaget er begrundet med et ønske fra foreningens bank, Arbejdernes Landsbank,
hvor tegningsretten er bedre tilpasset mindre foreninger. Ændringsforslaget blev godkendt
med en rettelse i formuleringen, idet ordet ” foreningen” var tilføjet i duplikat.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
I henhold til vedtægterne er to bestyrelsesmedlemmerne på valg. Næstformand Jørgen
Pedersen og kasserer Niels A.H. Rasmussen er på valg men ønsker begge genvalg.
Forsamlingen tilsluttede sig genvalget.
Foreningen skal have to suppleanter, som begge er på valg hvert år. Suppleanterne deltager i
bestyrelsesmøderne.
Suppleant Susanne Kroon ønskede genvalg og forsamlingen tilsluttede sig dette. Desuden
blev ny suppleant, Grethe Kleif, valgt ind således, at vedtægternes krav om to suppleanter nu
er opfyldt. Bestyrelsen ønskede Grethe Kleif hjertelig velkommen!
9. Valg af revisor
I henhold til vedtægterne skal der være 2 revisorer. Tidligere revisor, Heidi Møller
Rasmussen, fortsætter og ny revisor, medlem af foreningen, Grethe Nymark blev valgt.
10. Eventuelt.
Ingen havde bemærkninger hertil, men dirigenten udfordrede forsamlingen med at finde den
af kunstneren frit indsatte sommerfugl i den smukke loftsfrise i auditoriet. Flere løste
opgaven.
Selve generalforsamlingen kunne da afsluttes efter 1 time og bestyrelsen takkede dirigenten
og overrakte en gave.
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Lars Birck holdt efterfølgende et interessant foredrag om ”Hvordan er det at være gartner i
Haven”.
Han fortalte om udviklingen i Haven baseret på forskellige ledelsesideer og forandringer over
tid, som direkte havde indflydelse på gartnernes hverdag og arbejdsglæde.
De frivillige i Haven må ikke udføre ”gartner arbejde” og skal instrueres af en gartner.
Grænserne kan være flydende, da planter er levende organismer og ikke opbygget efter
hierarkiske virksomhedsstrukturer.
Flere temaer kan være interessant for de frivillige, ” Frø og planter”, ”Baljeplanter”,
”Alpinentusiaster”, ”Rosenhaven” og ”Sommerblomsthaven”
Lars Birck forventer opstart af det frivillige arbejde efter 3. april.

Til sidst var der indlæg fra ” De flittige frivillige fra område 3”, ved Agnete Kofoed.
De var 4 frivillige, som arbejdede sammen i område 3 ( Rolighedsvej ) med en fast gartner.
De havde god erfaring med at have en fast dag om ugen med faste tidspunkter, hvor de
arbejdede sammen og fik det optimale udbytte, også af det sociale samvær, som arbejdet
som frivillig gav. De var blevet så engagerede, at de fortsat arbejder her i marts måned, hvor
de øvrige frivillige er stoppet i december måned. Arbejdsopgaverne har været varierende og
kan være afsluttet på en enkelt dag eller strække sig over flere uger. De opfordrede flere til
at melde sig som frivillig og glædede sig til de nye udfordringer, som foråret og sommeren vil
bringe.
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