Forstbotanisk Haves Venner: formandens beretning for 2016 til GF 20/3/17:
Det var en spændende opgave jeg fik for ca. 1 år siden, da I på generalforsamlingen valgte
mig til bestyrelsen og bestyrelsen derefter valgte mig til formand.
Antallet af aktive medlemmer i vores forening er jo ikke særligt stort, men vigtigheden af
det vi sammen laver for havens bevarelse er meget stor. Jeg har i det forløbne år mødt og
talt med mange dejlige mennesker i foreningen, som hver især på deres måde lægger en
masse god energi og arbejde i at passe på og forbedre haven.

I løbet af 2016 har vi haft følgende af mig kendte eksterne aktiviteter:
-Den 9/5 afholdtes Fugleturen med Thomas Vikstrøm, assisteret af Tove
-Den 7/6 afholdtes Blixen Klub rundgang ved Bjørn
-Den 10/6 afholdtes Gentofte Kultur og Festdage med fint arrangement ledet af Steffen
Syrach-Larsen, assisteret af Tove og Bjørn
-Den 6/9 lavede Lise Hjorth en rundvisning for Naturbørnehaven
-Den 7/9 lavede Tove en rundvisning for UCC Nordsjælland
-Den 21/9 og 28/9 underviste Havens gamle biavler, Niels Chr. Jørgensen assisteret af
Tove, to af Maglegårdsskolens tredieklasser i biavl. Der var stor begejstring over den
medtaget smagning af den netop nyslyngede honning.
-Den 30/9 afholdtes Gentofte-Natten, med Steffen Syrach-Larsen, assisteret af Tove
-I november havde jeg dialog med arkitekt-studerende Sarah Mogensen ang. hendes
afgangseksamens forslag til udnyttelse af DSB arealet. Hun afleverede sit
eksamensprojekt den 13/1/17 og et link til dette kan fås ved at sende mig en mail
-Der har været flere publikationer som har omtalt haven, bl.a. i Nord-Magasinet i
november.

I løbet af 2016 haft vi også haft en del interne aktiviteter:
-Birte og Ingil har løbende fortsat det store arbejde med at registrere vores vækster og
klargøre datagrundlaget for fremstillingen af nye skilte.
-Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder.
-Den 18/4 havde vi rundgang med Peter Søland for at sikre hans fortsatte motivation til at
støtte vores fokus, prioriteter og gode arbejde.

-Den 29/6 afholdte vi en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2015 regnskabet blev
godkendt.
-Den 10/10 havde Tove og jeg et møde med Ole Byrgesen fra Arboretet og vi aftalte bl.a.
at de mod betaling af ca. kr.50/stk. vil fremstille, i første omgang ca. 100 skilte til os, når
deres maskine er klar og vi får adgang til en studenter medhjælper
-Bjørn har taget teten for at erstatte de mange kvadranttræpæle i træ med nummererede
metalpæle, for at sikre den fremtidige holdbarhed.
-Vi arbejdede videre med planen om etablering af et madpakkehus og Naturstyrelsen
velsignede os i denne dialog med et dejligt bord/bænke og fine skraldespande.
-Arboretet har i efteråret foræret os et antal avnbøg til lukning af det største hul i
hækken, men vi kan bruge flere planter før det bliver helt perfekt. Tove med Tvendehus
har stået for det hårde praktiske arbejde med plantning af hækken.
-Birte og Ingil har udarbejdet en meget fin liste over træer og buske som bør fjernes og
evt. genplantes. Denne liste bliver nu brugt som inspiration til det kæmpe løbende
vedligeholdelsesarbejde Tove gør i samarbejde med Tvendehus og den er drøftet med
Peter Søland den 22/2/17, som roste den.
-HedeDanmark har hele sæsonen i et godt samarbejde med Tove taget sig af vores
græsslåning, betalt af Naturstyrelsen.
-Den 2/10 blev alle Facebook medlemmer opfordret til at deltage i fælles hækklipning:
kun 2 deltog  og det var en skuffelse.

Vi har haft mange fine arrangementer i 2016, som vi kan være stolte over. Der er lagt op
til et endnu mere spændende 2017.

Kommende aktiviter og forslag til 2017:
-Aktiviteterne fra 2016 vil alle blive forsøgt fortsat i 2017
-Bestyrelsens forårsrundgang med Peter Søland, og Finn Hemmingsen (Tvendehus) foregik
den 22/2 og på dette møde blev vi lovet en ekstra bænk til SV området.
-Fugletur planlagt 28/4 KL. 0600-0730 med Thomas Vikstrøm og Tove
-Gentofte Kultur og Festdage 8-11/6 vil vi søndag den 11/6 kl. 1400 afholde den
traditionelle historiske gennemgang ved Steffen Syrach-Larsen og Tove. Ved afslutningen

kl. 1500 vil musikerne Karl Roos og Frederik Damhus spille og synge egne numre, som en
forlængelse af vores eget arrangement, mens gæsterne indtager en forfriskning.
-På kommunens planlægningsmøde for Gentofte Kultur og Festdagene, talte jeg med Hans
Ove Pedersen, Brandts Haves Venner, som luftede ideen om samarbejde og tanken er i
første omgang gensidige besøgsarrangementer. Intet er p.t. aftalt.
-Birte og jeg mødtes med Arboretet den 13/3 og vi har nu en aftale om at Birte leder
projektet med fremstilling af de første 100 nye skilte her i foråret og næste vinter
forventer vi fremstilling og opsætning af yderligere 100 skilte.
-Den 14/3 mødtes jeg, på anbefaling af Peter Søland, med Stella Blichfeldt på
Skovridergården i Dyrehaven. Vi har nu udarbejdet en plan for etableringen af det vi
fremover vil kalde en Skovpavillon. Mere om dette senere når der er mere kød på.
-Der er aftalt biavlsundervisning med Niels Christian i september - nøjagtig dato
fastlægges, når slyngningsdato bliver vurderet.
-Med Birgitte Rühmann som tovholder, støttet af en redaktions-komite, overvejer vi at
fremstille et hæfte/bog om haven. Mere om dette i den nærmeste fremtid.
-Planlægning af en spændende ekstern fælles have-besøgs tur er under overvejelse. Det
kunne være et besøg på Nivaagaards Malerisamling og deres skønne park som har et væld
af rhododendron. Et alternativ kunne være at lave et fælles besøg i Botanisk Have i
København.

Som afsluttende bemærkning beder vi fra bestyrelsen alle medlemmer om at hjælpe med
til at få flere aktive medlemmer, ved f.eks. selv at involvere disse i egne aktiviteter og
arbejdsopgaver eller komme med forslag til bestyrelsen om ideer til at fremme dette. Jeg
har ikke helt overblik over hvordan onsdag/lørdag aktiviteterne er gået i 2016, men
måske kunne de der kører dette, samt andre aktive grupper på et tidspunkt i fremtiden,
selv etablere en aktivitets Facebook gruppe, som andre så ville kunne melde sig til – tænk
over det.
Som sagt, så har 2016 har været et spændende år, hvor jeg føler at stemningen i
foreningen er forbedret og jeg er sikker på at ved fælles positiv hjælp, så vil 2017 bliver et
endnu mere spændende år for vores dejlige have og for os der kan lide at passe på den.
TAK/Henrik

