Referat af Forstbotanisk Haves Venners generalforsamling
Afholdt d. 20.3.2016 i Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71, 2920 Gentofte
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Dagsorden

Referat

1. Valg af dirigent

Inklusiv bestyrelsen var vi 14 fremmødte.
Bjørn blev valgt til dirigent.

2. Formandens beretning

Se vedhæftede beretning.
Kommentarer til beretningen:
Bestyrelsen
Der spørges til, om bestyrelsen nu består af tre personer og ikke
fire. Svaret er, at bestyrelsen stadig består af fire personer. Et med-

Ansvar

lem er fraværende grundet en rejse.
Rododendron
Birgitte oplyser, at der nu er ca. 400 af de opr. 700 rododendron
tilbage i haven. De er alle ved at blive forsynet med identifikations’slips’.

Grøn Guide
Samarbejde med Grøn Guide……? HUSKER IKKE; HVAD DER BLEV
SAGT
Gentofte Kommune
Der har været planlagt et møde mhp. et tættere samarbejde med
Gentofte Kommune, men mødet blev aflyst af kommunen.
Skovpavillon
Muligheden for støtte fra Gentofte Kommune skal undersøges.
Skovpavillonens størrelse er til debat, idet nogle finder, at den
projekterede er temmelig stor (13 x 6 m under tag). Henrik vil undersøge, om Naturstyrelsen evt. kan foreslå en lidt mindre model
Forslaget til pavillon udsendes med formandens beretning og referatet.
Pavillonen vil blive placeret omtrent der, hvor skurvognen står.
Birte og Ingil frygtede, at det vil kræve rydning af flere træer og
rododendron. Birte og Bjørn vil foretage en opmåling for at konstatere, hvilke træer og buske, det vil gå ud over.
De, der ønsker at deltage i opmålingen, kan møde op lørdag d.
25. marts kl. 11.

3. Årsregnskab

Afvigelser på udgifterne skyldes, at udgiften til nye skilte flyttes
frem til næste regnskabsår. Foreningen har dermed et overskud på
ca. kr. 3.400.
§ 18 tilskud fra Gentofte Kommune er først og fremmest til fortæring og gaver til aktører ved arrangementer.
Indkøb af duelighedstegn til spejderne er midlertidigt udsat, da der
for tiden ikke er så meget samarbejde med spejderne. Bestyrelsen
håber, at samarbejdet kan genoptages.
Medlemsskaber af andre foreninger opretholdes for at have et
netværk, men sådanne medlemskabergiver ikke medlemmerne af
Forstbotanisk Haves Venner adgang til andre foreningers arrangementer.
Regnskabet godkendes.

4. Budget

Bog
En væsentlig ny post er udgiften til en bog om haven. Der regnes

Henrik

Birte og
Bjørn
Alle

med et oplag på 7-800 bøger, hvoraf en del vil blive uddelt gratis til
læger, frisører, tandlæger, hvis patienter og kunder dermed kan
blive bekendt med haven. Resten vil blive solgt.
Økonomi til bogen skal indhentes via fondsmidler.
Betalende medlemmer af foreningen vil få mulighed for at købe et
eksemplar til nedsat pris.
Kontingent
Kontingentet er kun en lille del af budgettet.
Dags dato er der 47 betalende medlemmer, hvilket er en pæn øgning i forhold til sidste år.
Til gengæld har Facebook-gruppen 699 medlemmer.
I 2017 er kontingentet uændret på kr. 100 per person og kr. 150
for samboende.
Skilteprojekt
Der afsættes kr. 10.000 til skilteprojektet.
Fortæring
Fortæring er til fx kage til Tvende Hus, kaffe, arrangement og til
møder.
Varme
Punktet ’Varme’ forsvinder formentlig, da Naturstyrelsen har tilbudt, at tomme gasflasker kan byttes til fyldte hos dem og varmen
bliver dermed gratis.
Budgettet godkendes.

5. Behandling af indkomne forslag

Der er indkommet et forslag fra Lill Moll.
Har foreningen planer om at erstatte nogle af de vidunderlige gamle træer, som er faldet indenfor de seneste år?
Er klar over, at det at plante træer, måske koster mere end et kontingent på 100 kr. kan finansiere- er det evt. muligt at søge fondsmidler til bevarelse/fornyelse af haven?
Glemte måske også at nævne, at jeg har savnet lidt orientering i
årets løb- Jeg var faktisk i tvivl, om mit medlemskab overhovedet
var registreret og derfor helt glad for at få en “rykker”.
Det betragtes ikke umiddelbart som et forslag nærmere som et
spørgsmål. Bestyrelsen vil sende et svar til Lill Moll.

6. Valg af

Bestyrelsesmedlemmer
jvf. § 5

Kommentar til valg: Bestyrelsen har det sidste år fungeret godt
med den størrelse den har, så der findes umiddelbart ikke grund til
at den øges, men Bbestyrelsen vil gerne have yngre medlemmer
for at sikre kontinuiteten.
Tove er på valg og er villig til genvalg. Tove genvælges.

Natasja foreslås som medlem og vælges.
Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde.
Bestyrelsessuppleanter
jvf. § 5

Rikke Spork er på valg og er villig til genvalg. Rikke genvælges.

Revisor jfr. § 8
Steffen Syrach-Larsen genvælges som revisor.
Der vælges ingen revisorsuppleant.

7. Eventuelt

Beskæring langs Bregnegårdsvej
Der spørges til, hvem der har udført beskæringen langs Bregnegårdsvej og smidt grenene ind i haven, og om det kan være
Gentofte Kommune Parkafdelingen. Tove vil undersøge sagen,
hvem der har udført det.

Tove

Tvendehus
Vedrørende Tove og Tvendehus’ arbejde i haven.
Arbejdet udføres bl.a. efter en liste, Birte og Ingil har udarbejdet.
Der spørges til de gamle stammer, der er lovet fjernet. De vil blive
fjernet hen ad vejen.
HedeDanmark og græsslåning
Haven bærer præg af, at HedeDanmark, der står for slåning af
græsset, arbejder med store maskiner.
Buske etc. langs stierne, der skal tages hensyn til, skal markeres.
Tove og Birgitte vil gå en rundgang.
Rydning
I forbindelse med rydning for hindbær m.m. på pladsen over for
det lange bord ønskes det, at tre forskellige arter hyld og det unge
asketræ, der blev plantet i 2015 som en jubilæumsgave fra KU,
bevares.
De store bambus, der står flere steder i haven skal holdes i ave.

Tove og
Birgitte

