Formandens beretning for året 2017:
Som afgivet på generalforsamlingen 21. marts 2018.

Foreningen har i det forløbne år haft aktiviteter og arrangementer i
et omfang, så det vil være meget trivielt at læse hele listen op,
men det skal jeg skåne jer for. (Er der nogen der vil have hele
listen, så send mig en mail, så får du den).
Her vil jeg holde mig til de væsentlige, uden at nævne nogen
navne, for ikke at støde sarte sjæle.
Der er sket rigtig mange ting i haven,
og dermed i foreningen siden sidste generalforsamling.
Men der er ikke været de store sensationer, bortset fra, at vi igen
har haft formandsskifte i utide.
Lad os se lidt på foreningens formålsparagraf, det er lidt som om vi
helt glemmer den på vejen!
”Forstbotanisk Haves Venner er en uafhængig forening, der
virker for at holde FbH ... i så god stand som muligt.
Foreningens formål realiseres dels igennem praktisk arbejde
--”
Den del sker i høj grad som et samarbejde mellem Tvende Hus og
FbH’s Venner, i mindre grad med Naturstyrelsens og Hede
Danmarks medvirken.
Der har været en rundgang med Peter Søland og Peter
Hemmingsen med henblik på aftale om årets
vedligeholdelsesaktiviteter.
Den anden del af formålsparagraffen handler om:
”- afholdelse af vidensformidlende aktiviteter i Forstbotanisk
Have”.
De videns-formidlende aktiviteter består bla. af rundvisninger, vi
har i foreningens regi haft mindst 9 organiserede rundvisninger,
dertil kommer et større antal vi ikke har registreret.

Der var f.eks. rundvisning i forbindelse med Gentofte Kultur- og
festdage.
Efterfølgende optrådte Damhus Duo (Karl Roos og Frederik
Damhus) for 55 glade gæster,
- meget flot arrangement.
Gentofte Natten sang Messias Kirkens Koncert Kor.

Den efterhånden traditionsrige Fugletur i Forstbotanisk Have blev
igen i år ledet af Thomas Vikstrøm fra Dansk Ornitologisk Forening.
Den var på sæt og vis en succes, der var (sikkert på grund af vejret
og det tidlige tidspunkt) ret få deltagere, men det var absolut en
fordel for de morgenduelige deltagere, ikke så meget snak, - så
man kunne ligefrem høre fuglene!!
Der har i flere omgange været seancer om bierne i haven.
Skoleklasserne er meget interesserede.
Vi har 5 store projekter vi fokuserer på.

De drejer sig dels om beskyttelse og vedligeholdelse af haven dels
om vidensformidling.
Det første og væsentligste, det som ikke så mange lægger mærke
til, men som de bestemt ville fare i blækhuset over, hvis det ikke
kørte, er den løbende vedligeholdelse, der i alt væsentligt
varetages af Tvendehus i samarbejde med Naturstyrelsen og under
ledelse af foreningen.
Der er delte meninger om hvor meget og hvor lidt, der skal gøres,
men her er det som med så meget andet, vil man have indflydelse
på projektet, må man deltage.

Så er der vores smertensbarn, DSB-arealet.
Vi så jo meget gerne, at det blev lagt tilbage under Forstbotanisk
Have, men borgmesteren har tilsyneladende sat sig i hovedet, at
der skal bygges, alt for små, ungdomsboliger og store
velhaverlejligheder på grunden. Med den styreform (enevælde) vi
har i kommunen, er det desværre sandsynligt, at der bliver bygget,
til varig skade for haven.
Foreningen, haven og DSB-arealet har været omtalt i Villabyerne
adskillige gange.

Birgitte, her bliver jeg nødt til at bryde mit selvpålagte
navneforbud, har barslet med en ide om udgivelse af en bog om
haven. Bestyrelsen, kraftigt bakket op af medlemmerne, synes at
det er så god en ide, at man har afsat penge til gennemførelse af
projektet.
Der har gennem nogle år foregået en gennemgribende revision af
havens planteregistrering, i sidste instans skal det munde ud i nye
kort og beskrivelser samt nye skilte på mere end 200 træer og
buske. Også dette projekt er der sat penge af til, og en stor del af
skiltene forventes opsat i indeværende år.
Der har været møde på Arboretet i Hørsholm med henblik på
igangsætning af skilte fremstillingen.
Det sidste store projekt, der ser ud til at blive gennemført er
opførelsen af et såkaldt Madpakkehus, nogle vil hellere kalde det en
Skovpavillon.
Der har været møde med Naturstyrelsen i Dyrehaven v/Stella
Blichfeldt angående opstart af Skovpavillon projektet.
Der foreligger byggetilladelse.

Disse projekter søges gennemført med et formål:
At styrke Forstbotanisk Haves kapacitet vedrørende
formidling i bred forstand.

Foreningen modtog juni 2017 en donation på 40.000 kroner fra
Fonden Julius Skrikes Stiftelse, dette beløb, sammen med
foreningens kassebeholdning gør det muligt, at gennemføre såvel
skilteprojektet som bogprojektet.
Når det drejer sig om Madpakkehuset stiller sagen sig noget
anderledes, der foreligger tilsagn om delvis finansiering, men der
resterer et beløb, lidt afhængigt af hvordan man anskuer det, på
mellem 2 og 400.000.
Dette vil blive forsøgt opnået ved donation fra en større fond.

Lidt uinteressant: Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder.

