
Referat fra ordinær generalforsamling i Foreningen 

Forstbotanisk Haves Venner 21. marts 2018. 

Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at Bo Milvang-

Jensen blev valg som dirigent, forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

Dirigenten gav ordet til formanden for 

 

 ”Formandens beretning”. 

(Beretningen udsendes til betalende medlemmer direkte og ligger desuden på: 

http://www.forstbotaniskhave.dk/bestyrelsen.htm ). 

 

Formanden opremsede i hurtig rækkefølge de aktiviteter, der har været i årets løb. 
Medlemmer, der ønsker den fulde liste kan rekvirere den på:  info@forstbotaniskhavesvenner.dk. 

Der er sket mange ting i haven siden sidste generalforsamling. 

Vi har, jeg kan næsten sige: ”som sædvanligt” haft formandsskifte i utide. 

Formanden ønskede at fratræde og genopstiller ikke til bestyrelsen. 

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. Naturstyrelsen 

deltager mindst en gang årligt i en lille rundgang, hvor det aftales hvilke ting, der kan 

eller skal ske i have i form af oprydning, beskæring og, i mindre grad, genplantning. 

Den anden del af formålsparagraffen handler om: 

 

”- afholdelse af videns formidlende aktiviteter i Forstbotanisk Have”. 

 

De videns formidlende aktiviteter består bl.a. af rundvisninger, vi har i foreningens 

regi haft mindst 9 organiserede rundvisninger, dertil kommer et større antal vi ikke 

har registreret.  

 

http://www.forstbotaniskhave.dk/bestyrelsen.htm
mailto:info@forstbotaniskhavesvenner.dk


Der var f.eks. rundvisning i forbindelse med Gentofte Kultur- og festdage med 

efterfølgende optræden af Damhus Duo, meget flot arrangement, der gentages i år.  

På Gentofte Natten sang Messias Kirkens Koncert Kor, et arrangement vi også meget 

gerne gentager. 

Den årlige fugletur blev igen ledet af Thomas Vikstrøm fra Dansk Ornitologisk 

Forening. Det dårlige vejr og det tidlige tidspunkt gjorde, at vi i år virkelig kunne 

høre fuglene. (Ikke så mange deltagere, derfor ikke så megen forstyrrende snak. 

Der har i flere omgange været seancer om bierne i haven. Skoleklasserne er meget 

interesserede. 

Foreningen fokuserer på 5 store projekter, der drejer sig om 

vedligeholdelse/beskyttelse og vidensformidling: 

1) 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 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, i 

det her tilfælde fysisk, der skal ryddes op, beskæres og tyndes ud. 

2) Så er der vores smertensbarn, DSB-arealet.  

Arealet bør lægges 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. Det vil være til stor, varig, skade for haven. 

Foreningen har, specielt ved Niels Nørgaard forsøgt at skabe opmærksomhed ved 

det urimelige i Hans Tofts beslutning. Foreningen, haven og DSB-arealet har været 

omtalt i Villabyerne adskillige gange. 

3) Bogprojektet.  

Birgitte Rühmann, har taget initiativ til 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. 

4) 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 af havens træer og buske.  

Også dette projekt er der sat penge af til på budgettet. En meget stor del af skiltene 

forventes opsat i 2018. Der har været møde på Arboretet i Hørsholm med henblik på 

igangsætning af skilte fremstillingen.  



5) 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 angående opstart af projektet. 

Der foreligger byggetilladelse. Projektet er indtil videre ufinansieret, men forventes 

ikke desto mindre igangsat 2018. 

Alle disse projekter søges gennemført med ét 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, det beløb vil, sammen med foreningens kassebeholdning gøre det 

muligt, at gennemføre såvel skilteprojektet som bogprojektet. Lidt uinteressant:  

Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder. 

Der blev derefter åbnet for spørgsmål og kommentarer vedrørende Formandens 

beretning. 

Vedrørende 1): 

Der er og har altid været delte meninger om i hvilken udstrækning haven skal 

vedligeholdes. Tanne Hagerup anførte, at vi skulle passe bedre på naturen, og 

måske helt skulle undlade at passe stierne. Flere anførte, at haven ikke er natur, 

men noget kunstigt skabt til undervisningsformål. De fleste var enige om, at vi skal 

værne om den smule natur der er, men bruge stedet til at inspirere, især 

ungdommen, til at få et sundt og naturligt forhold til netop naturen. Naturligvis ville 

”naturen” have det bedst, hvis vi satte pigtråd op om det hele, men så var der jo 

ingen, der ville få glæde af den. Alle var enige om, at der gøres et meget stort 

arbejde, dels af Tvendehus, dels af nogle (alt for) få frivillige. 

Vedrørende 2): 

Alle var enige om det ønskelige i, at DSB-arealet lægges tilbage under haven, men 

det var også den almindelige opfattelse, at kommunen, på trods af skovbyggelinjer, 

tilsagn, rimelighed m.v., vil gennemtrumfe sin lidet skønne plan. Formanden 

udtrykte frygt for, at der ville blive opført et grimt byggeri i stil med byggeriet ved 

vandtårnet. Der var tilslutning til Niels Nørgaards og andres ”kampagne” i 

Villabyerne. 

 

  



Vedrørende 3): 

Der var almindelig tilslutning til projektet. 

Vedrørende 4): 

Der var flere input fra deltagerne om skilteprojektet. 

Marie Louise Bistrup fremførte, at man udmærket kunne lave et skilteophæng, der 

muliggjorde, at man havde tryk på begge sider, uden at det medførte, at 

ophængene blev ødelagt, når brugerne vendte og drejede skiltene. Hun foreslog at 

man brugte en karabinhage med svirvel, de koster kun 5-6 kroner pr. stk.  

Niels Nørgaard fremførte, at han havde set i US, at man med held kunne anvende 

plastik strips i stedet for metaltråd. 

Bo Milvang-Jensen undrede sig over, at der var spørgsmålstegn ved hvem, der skulle 

stå for projektet. Formanden oplyste, at der havde været problemer med 

kommunikationen mellem de involverede parter, men at det var besluttet at 

gennemføre projektet med eller uden deltagelse af de forskellige parter. 

Vedrørende 5): 

Formanden anførte, at man manglede et ikke helt specificeret beløb på mellem 2 og 

400.000. Der foreligger forskellige tilsagn om støtte, men det er svært helt at sætte 

tal på, dels fordi, der er flere let afvigende projekter, dels fordi nogle af tilsagnene er 

lidt luftige. Det står fast, at Naturstyrelsen vil stå for projektering og opførelse, 

derudover har Naturstyrelsen afsat 100.000 kroner til projektet. 

Det er formandens opfattelse, at man sikkert kan regne med at en pengestærk fond 

hellere vil stå for hele projektet, end et ”lille hjørne” på 80%. Den foreliggende 

byggetilladelse skal udnyttes i år!! 

Dernæst blev ordet givet til kassereren, Niels Nørgaard, for fremlæggelse af 

revideret regnskab (udsendt til medlemmerne). Og budget for 2018 (udsendt til 

medlemmerne). 

 

Der var ingen kommentarer til regnskabet. 

Det fremlagte budget gav ikke anledning til kommentarer. 

Kontingentet for det kommende år blev ikke behandlet og anses derfor at være 100 

kroner for enkeltmedlemmer og 150 kroner for par.  

Niels Nørgaard anførte, at det afsatte beløb for henholdsvis indtægter og udgifter til 

bogprojektet var dækkende. 



Der vil blive søgt fondsmidler til realisering af ”Madpakkehuset”. 

Det planlagte medlemsarrangement med besøg i Nivågårds pragtfulde 

rhododendronpark vil blive gennemført sidste uge af maj eller første uge af juni, der 

tales pt. med Nivågård om gennemførelsen. 

Indkomne forslag: Der var ikke anmeldt forslag til behandling på 

generalforsamlingen. 

 

Vedr. valg til bestyrelse mv.: 

Niels Nørgård og Henrik Mørck ønskede ikke at genopstille. 

Der blev valgt følgende til bestyrelsen: 

Bjørn Heidemann 

Carl Johan Klubien-Lund 

Henning Damkiær 

 

Flg. bestyrelsesmedlemmer fortsætter (var ikke på valg i år): 

Tove Aller 

Natasha Sagatyuk (holder midlertidig pause) 

 

Bestyrelsessuppleanter: Rikke Spork og Tanne Hagerup 

Revisor:  Steffen Syrach-Larsen 

Revisorsuppleant: Lasse Rud Madsen  

 

Eventuelt: 

Det blev foreslået at bestyrelsen skal overvej at melde sig ind i Messiaskirkens 

Koncertkors Venneforening og i Danmarks Naturfredningsforening. 

 

Mødet sluttede i god ro og orden, og formanden takkede Bo for hans udførelse af 

ordstyrerhvervet. 

 

 


