
Formandens beretning for året 2018: 
Som afgivet på generalforsamlingen 19. marts 2019. 
 

Det er en smule anstrengende at finde på noget nyt at skrive om 

foreningens aktiviteter, det er, for at citere Tommy Kenter, … det 

samme og det samme…   Men det er det jo, Foreningen har i det 

forløbne år haft aktiviteter og arrangementer i et omfang, så det vil 

være meget trivielt at læse hele listen op, så det bliver I forskånede 

for.  

Der er sket rigtig mange ting i haven og i foreningen, siden sidste 

generalforsamling, men der har ikke været de store sensationer, 

bortset fra, at formanden har siddet hele perioden, det er nyt. 

Vi skal stadig huske foreningens formålsparagraf, så vi ikke 

glemmer os selv: 

”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 

--”  
 

Jeg hverken kan eller vil undlade at fremhæve det store stykke 

arbejde ikke mindst Tove Aller i samarbejde med Tvendehus lægger 

i at vedligeholde haven. Hede Danmark sørger for at slå græs.  

Man kunne ønske sig, at der et par gange om året blev brændt 

ukrudt af på stierne, og at gruslaget blev vedligeholdt i et vist 

omfang. 

Der er mange meninger om hvordan vedligeholdelsen skal ske, 

men som med alt andet, vil man have indflydelse, må man deltage. 

Hans Toft tillader sig igen og igen at skose Forstbotanisk Haves 

Venner for ikke at vedligeholde haven. 

Borgmesteren har dels misforstået konceptet, dels ingen forståelse 

for, at haven ikke er et frimærke som G.N. Brandts Have, der 

vedligeholdes af det nødvendige antal kommunale gartnere!  

Skulle Forstbotanisk Have, med sine 3,5 ha (35.000 m2) 15 gange 

så stort som Brandts, holdes i lige så velfriseret stand, Gud forbyde 

det, ville det kræve en mindre hær af gartnere. 

Der har som sædvanligt været en rundgang med Naturstyrelsen for 

at aftale fremtidige aktiviteter. 



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 rigtig mange 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 A TALL BAG OF BONES (Karl Roos 

og Frederik Damhus) for de glade gæster, - meget flot 

arrangement. 

Senest har vi haft en rundvisning for ca. 70 kinesere, der snørede 

os til også at få os til at give dem rundvisning på Charlottenlund 

Fort og Charlottenlund Slot. 

Gentofte Natten sang Messias Kirkens Koncert Kor, også i 

forbindelse med en rundvisning. 

Den efterhånden traditionsrige Fugletur i Forstbotanisk Have blev 

igen i år ledet af Thomas Vikstrøm fra Dansk Ornitologisk Forening. 

De relativt mange morgenduelige havde en skøn morgen. 

Der har i flere omgange været seancer om bierne i haven. 

Skoleklasserne er meget interesserede. 

Så er der kampen om ”DSB arealet” som Hans Toft mener, at vi 

slet ikke ville kunne håndtere, såfremt det blev lagt tilbage til 

Forstbotanisk Have.  

Hans Toft har bestemt sig for, at der skal bygges luksusboliger på 

grunden, og han skyr ingen midler for at få sit projekt gennemført, 

og der bliver i den grad brug fine og mindre fine metoder for at 

presse projektet igennem.  

DSB, Bonave og kommunen bruger en blanding af mørklægning, 

vildledning og direkte løgn for at få projektet til at glide ned hos 

vælgerne.  

Med den styreform (en lille smule gulerod i form af udvalgsposter 

og pisk i form af latterliggørelse og intimidering) vi har i Gentofte 

Kommune, er der en latent risiko for at projektet bliver presset 

igennem, til varig skade for haven. 



Vi har kunnet glæde os over at andre beboergrupper, Danmarks 

Naturfredningsforening og Villabyerne har støttet op i kampen.  

Der er indsamlet mere end 17.000 støtteunderskrifter, men det 

giver Hans Toft en god dag i! 

Nu står kampen faktisk i at få Miljøstyrelsen til at vende 

tommelfingeren nedad, når kommunen søger dispensation med 

hensyn til skovbyggelinjen.  

Når man ikke kan få en bog, så må man ”nøjes” med en kalender! 

Birgitte og Niels er i fuld gang med bogprojektet, men det har 

været en stor mundfuld at gabe over, og medens vi venter på det 

endelige resultat, barslede Birgitte med en kalender med smukke 

billeder fra haven. 

Bogen er bestemt ikke sat på hylden, men der skal sikkert 

inddrages flere (enkelte er hoppet fra, da de opdagede omfanget), 

for at gennemføre udgivelsen. Mit bedste estimat er inden 

julehandelen i år! 

Gennem flere år har Ingil og Birte arbejdet på at revidere havens 

plantelister. Det skulle meget gerne resultere i et detaljeret kort 

over alle havens plantede vækster, plus nogle få selvsåede. 

Samtidig skulle vi få nye skilte på de fleste af planterne. 

Der er indkøbt 50 skiltespyd af samme type I kender allerede. I 

løbet af året vil der blive opsat 150-200 nye skilte. Produktionen er 

i gang, og opsætningen vil ske i løbet af sommeren. 

Selve produktionen af skiltene sker i snævert samarbejde med 

Arboretet og foreningen. 

Vi var meget optimistiske i forbindelse med vores andet store 

projekt nemlig Skovpavillonen.  

Vi har fået fornyet byggetilladelsen, men vi mangler fortsat 

finansieringen. 

Der bliver stadig søgt hos diverse større fonde. 

 


