Generalforsamling 2017
Søndag den 19. marts - Brændkærkirkens mødelokale, Agtrupvej 114, Kolding.

Referat
Ca. 70 medlemmer deltog i generalforsamlingen og den forudgående orientering om aktuelt nyt og visionerne for
Geografisk Haves fremtid ved leder af Geografisk Have Lene Holm
Referent: Mona Bak
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
Carl-Erik Madsen blev foreslået og valgt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning.
Dirigenten gav ordet til Hans Jørn Anhøj.
Indledning
2016 er karakteriseret ved en stor aktivitet i GH. Der blev gennemført adskillige nye arrangementer, nye anlæg
og en markant stigning i omfanget af udadvendt information. Mange af aktiviteterne har Geografisk Haves
Venner været involveret i - enten som sponsor og/eller med frivillig arbejdskraft. Lad mig som eksempler nævne
legepladsen ved hovedindgangen, den runde bænk ved væksthustorvet, havens og GHV´s nye hjemmeside, Jul i
Haven m.m.
Hertil kommer en fremgang i besøgstallet på ca. 10%.
Alt i alt synes jeg der er god grund til optimisme i forhold til Geografisk Haves fremtid.
Geografisk Haves Venner
GHV´s medlemstal har holdt sig uændret på godt 400, når man sammenligner årets begyndelse og slutning.
Desværre er der hvert år et frafald på omkring 10%, der ikke fornyer medlemskabet. De bliver så erstattet af
nye i årets løb, men vi ville da gerne finde en metode så flere beholdt deres medlemskab.
Som støtteforening er det vigtigt, at vores mål står klare og at der er overensstemmelse mellem dem og
forventningerne fra Geografisk Have. Der er derfor i årets løb formuleret en samarbejdsaftale, som vil blive
lagt på foreningens hjemmeside, så medlemmerne kan se den.
Frivilliggruppen
Der har været en særdeles positiv udvikling i omfanget af frivilligt arbejde i Geografisk Have.
Ofte ses 15 -18 på arbejdsholdet mandag og torsdag formiddag - der bliver lavet et godt stykke arbejde og
man hygger sig i de dejlige omgivelser.
Pasning af caféen må også nævnes i den forbindelse. Uden frivillige havde caféen ikke været åben på
hverdage. Caféen er et vigtigt servicetilbud til havens gæster - og den andel af omsætningen, der tilfalder
GHV er i 2016 nået op på 90.000 kr., der jo i den sidste ende tilfalder Geografisk Have.

Side 2
GHV arrangementer
GHV har i årets løb planlagt og afviklet plantemarkedet Grundlovsdag og høstmarked den 1. søndag i
September samt deltaget i tilrettelægning og afvikling af Jul i haven. Plantemarkedet slog alle hidtidige
rekorder med godt 6.000 gæster og et overskud, der med et billetsalg på 194.000 kr. når op over
300.000 kr.
Årets udflugt for frivilliggruppen, bestyrelsen og nogle få øvrige medlemmer gik til Sønderjylland med stor
tilslutning. Vi besøgte tre spændende haver med hver deres særkende og med inspirerende guider alle tre
steder. Parken ved Gråsten slot var finpudset fordi vores besøg lå umiddelbart før kongefamilien rykkede ind
for sommeren.
Økonomisk støtte til Geografisk Have.
Som nævnt i indledningen har 2016 været et år med mange aktiviteter i Geografis Have. Det har så også
medført adskillige ønsker fra haven om bidrag til finansiering. I alt har bestyrelsen frigivet 324.000 kr., hvoraf
hovedparten er gået til forskellige opgraderinger og fornyelser af f.eks. hjemmeside og indkøb af forskelligt
udstyr.
Det er jo ikke i overensstemmelse med vores målsætning om at spare op til støtte for et eller flere store
projekter med en ny indgangsbygning øverst på ønskesedlen. I bestyrelsen har vi imidlertid vurderet, at
Geografisk Haves prioritering her og nu må have størst vægt.
Som det vil fremgå af gennemgangen af regnskabet, er foreningens formue aktuelt på ca. 900.000 kr.
Udviklingsplan
Geografisk Haves fremtid er igen i fokus. Et nyt oplæg til en udviklingsplan er under udarbejdelse og det bliver
interessant at følge med i de nærmeste års udvikling.
Afslutning
Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til alle foreningens medlemmer for opbakningen og til den stadig
voksende skare af frivillige, der lægger rigtig mange timers arbejde i de dejlige omgivelser i Geografisk Have.
Tak til Geografisk Haves personale for stor imødekommenhed og godt samarbejde og til kollegerne i GHV`s
bestyrelse for en entusiastisk indstilling og mange gode timer sammen i årets løb.
Beretningen blev godkendt.
3. Regnskab.
Dirigenten gav ordet til Jonna Qvist Ingvertsen.
Regnskabet blev fremlagt med uddybende bemærkninger og en kort drøftelse af enkelte punkter.
Regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest den 19. februar 2017).
Hans Jørn Anhøj oplyste at der ikke er indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer.
Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Vagn Pedersen og Trine Sofie Nielsen
Begge blev genvalgt.
Henning Højvælde, Annette Vammen og Mona Bak ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Nyvalg af 3 bestyrelsesmedlemmer/forslag:
Olaj Mørup, Lilian Ærenlund Larsen og Jens Chr. Schubert
Alle modtog valget og blev valgt uden modkandidater.

Side 3
Suppleanter.
Lilian Ærenlund Larsen er valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Aase Olesen ønsker ikke genvalg.
Nyvalg af 2 suppleanter/forslag:
Niels Nielsen (valgt for 1 år) og Kirsten Asmussen (valgt for 2 år).
Begge modtog valget og blev valgt uden modkandidater.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg er: Revisor Annelise Jensen. Genvalgt.
Revisorsuppleant Olaj Mørup er valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Kaj Vahlkvist blev valgt som nyt revisorsuppleant.
7. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:
Voksen (18-65 år)
260 kr.
Voksen + valgfri ledsager
360 kr.
Dobbelt (2 voksne)
360 kr.
Pensionister (fyldt 65 år)
185 kr.
Forslaget blev godkendt.
8. Eventuelt.
a. Olaj Mørup informerede om de planer GHV`s markedsudvalg pt. har under forberedelse for at aflaste de
trafikale problemer vi oplever ved Plantemarked Grundlovsdag.
Der vil blive arrangeret løbende buskørsel tur/retur hele dagen fra opsamlingssteder i byen
til Geografisk Have.
Der arbejdes forsat med planlægningen og annonceringen kommer i god tid før markedet.
b. Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer.

