GEOGRAFISK HAVES VENNER

Referat fra ordinær generalforsamling
søndag den 4. marts 2018

1. Valg af dirigent
• Olaj Mørup blev valgt
2. Beretning
• Hans Jørn Anhøj aflagde følgende beretning:
Indtryk fra 2017
Sæsonen startede for første gang 1. april med billetsalg og åben café. Det var tidligt, men
alligevel ok - og nok kommet for at blive!
Haven åbnede i en nydelig vedligeholdelsesstandard og sådan holdt det sig sommeren igennem.
Men kedeligt sommervejr blev det fra begyndelsen af juli og det kunne roserne tydeligvis ikke
lide.
Plantemarkedet var en stor succes med pænt vejr.
Høstmarkedet var da hyggeligt som altid - men lidt flere gæster og større omsætning kunne
ønskes.
Jul i Haven var da også hyggeligt, men der gælder det samme som for høstmarkedet: Potentialet
forekommer fint, men der er behov for tiltag, som kan tiltrække flere besøgende!
Selv om personaleforhold normalt ikke berøres i beretningen, er det ikke til at komme uden om
at nævne det gib, det gav i os alle sammen, da to af havens gartnerkapaciteter gennem rigtig
mange år Orla og Mette opsagde deres job i løbet af foråret. Og endnu et gib gav det da gartner
Inger, der har været et højt værdsat faktotum for de frivillige i efteråret sagde op for at tage
imod et attraktivt job. Verden - og GH - står dog stadig takket være de øvrige dygtige
medarbejdere!
Frivilligarbejdet
Den frivillige indsats er til stadighed en kilde til positive oplevelser. Ud over de mange og helt
nødvendige hjælpere ved afviklingen af markederne, er der ca. 45 på listen med frivillige, der
fra tidligt forår til efterår er aktive på hverdage. I 2017 er 9 nye kommet til, bl.a. som resultat
af en uformel informationsdag den 6. maj. Der gøres en særlig indsats for at få flere hjælpere i
caféen, der nu hedder "Café Lykkefund".
En nyskabelse, der bestemt ikke må forbigås, er et lille hold "handymænd", der kan løse de
fleste praktiske opgaver. Og så er de aktive stort set hele året!
Foreningen og bestyrelsens arbejde
Medlemstallet har i flere år ligget stabilt på godt 400 medlemskaber, men der er desværre hvert
år en stor afgang i forbindelse med kontingentfornyelsen. Den udfordring har vi endnu ikke
fundet en løsning på. Heldigvis opvejes afgangen af nytegnede medlemmer hen over året.

Hovedparten af kontakten til medlemmerne sker ved udsendelse af 4 nyhedsbreve om året og
gennem foreningens hjemmeside. I mere end et år har landskabsarkitekt John Norrie ydet en
stor indsats ved at forsyne nyhedsbrevet med artikler om udvalgte træer, buske og stauder. Det
har været det gennemgående tema, som så suppleres med beretninger om forskellige emner. Vi
håber nyhedsbrevet vækker interesse, men det er desværre sjældent modtagerne giver respons.
I årets løb er de økonomiske relationer mellem GH og GHV blevet gennemgået og drøftet
indgående.
Baggrunden er, at donationer fra GHV til GH belægges med en afgift - såkaldt gavemoms - på
17,5% af det donerede beløb, der skal indbetales til staten af GH. Det er derfor aftalt mellem
GH og GHV´s bestyrelse, at hele økonomien i forbindelse med plantemarked og høstmarked - og
evt. andre arrangementer i GHV regi - fremover varetages af GH.
Der har også været drøftelser af, hvorledes der kan opnås en smidig overførsel af GHV´s formue
på ca. 950.000 kr. til GH - på en måde så det sikres bedst muligt, at anvendelsen følger GHV´s
intentioner. Det er baggrunden for en af de foreslåede vedtægtsændringer.
Ny udviklingsplan
I et samarbejde mellem GH´s leder og landskabsarkitekterne Moos og Looft er der det sidste års
tid arbejdet på en ny udviklingsplan for GH. Efter at være godkendt af havens bestyrelse blev
planen præsenteret i december på flere informationsmøder, så alle interesserede kunne sætte
sig ind i planens hovedtræk. GHV´s bestyrelse bakker op om planen og håber, at dele af den - i
særdeleshed et nyt indgangsparti med en moderne bygning - kan blive en realitet i en
overskuelig fremtid, men det står og falder med mulighederne for finansiering.
Havens beplantninger fremhæves som et vigtigt udviklingsområde og vi glæder os rigtig meget til
der kommer gang i en renovering, der i mange år har været behov for.
Jeg kunne godt forestille mig, at der til foråret blev afholdt et arrangement for GHV´s
medlemmer, hvor man under en rundtur i haven kunne blive præsenteret for hovedlinjerne i
planen.
2018 - jubilæumsår
I 2018 markeres, at det er 100 år siden Aksel Olsen grundlagde sin planteskole "Brændkjærhøj".
Markeringen finder sted hen over året, men den store fejring bliver i weekenden den 26. - 27.
maj.
GHV´s jubilæumsgave bliver dækning af udgiften på ca. 100.000 kr. + gavemoms til anskaffelse
af et omfattende system "Garden Explorer", der er udviklet specielt til botaniske haver. Det giver
mulighed både for at samle og systematisere data om havens planter og for at alle via GH´s
hjemmeside kan se, hvilke planter, der findes i haven, og hvor de står.
Afslutning
Lad mig slutte med en stor tak til jer fremmødte og alle foreningens øvrige medlemmer for
opbakningen til den indsats vi kan gøre for GH. Den gør en forskel.
Tak til havens leder og medarbejdere for et godt samarbejde gennem året. Og til sidst en stor
tak til kollegerne i GHV´s bestyrelse og til de øvrige slidere i div. udvalg for jeres inspiration,
gode humør, energi og til tider overbærenhed!
Hans Jørn Anhøj
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• Der blev spurgt om en rækkefølge til punkterne i udviklingsplanen. - Der er ikke
lavet en egentlig prioriteringsplan, men indgangspartiet og Axel Olsens hus står
øverst på listen
3. Regnskab
• Regnskabet blev fremlagt, uddybet, kommenteret og godkendt
4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest den 11. februar)
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:
Ændring af §3
Nuværende tekst:
" Som medlem kan optages alle, der støtter foreningens formål.
Typer af medlemskab og kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling
fra bestyrelsen.
Hvert medlemskab giver én stemme på foreningens generalforsamling.
Kontingentperioden er fra 1. maj til 30. april det følgende år."
Foreslås ændret til:
" Som medlem kan optages enhver, der støtter foreningens formål.
Medlemskontingentet består af summen af 1) prisen for et årskort, der fastsættes af
Geografisk Have, samt 2) et kontingent til foreningen. Kontingentet til foreningen
fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
Kontingentperioden er kalenderåret.
Hvert medlemskab giver én stemme på foreningens generalforsamling.”
• Forslaget blev vedtaget
Ændring af §6 - sidste afsnit
Nuværende tekst:
"Bestyrelsen kan frigive beløb af GHV’s formue til støtte for GH´s formål - fortrinsvis til
nyanlæg, nyanskaffelser og større renoveringer - i overensstemmelse med planer og
prioriteringer fastlagt af bestyrelsen for den selvejende institution Geografisk Have."
Foreslås tilføjet:
"Bestyrelsen kan beslutte, at formuen helt eller delvist overføres til en
mellemregningskonto, såfremt Geografisk Have opretter en sådan, der udelukkende
anvendes til at modtage overførsler fra Geografisk Haves Venner og til udgifter i
overensstemmelse med ovenstående formål. I givet fald orienteres GHV´s bestyrelse
mindst én gang årligt om anvendelsen af mellemregningskontoen" .

• Forslaget blev vedtaget
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer:
Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Hans Jørn Anhøj (modtager ikke genvalg)
Jonna Ingvertsen (modtager ikke genvalg)
Karen Sloth Christensen
Villy Juknelis
• Karen Sloth og Villy Juknelis modtog genvalg.
• Som bestyrelsesmedlemmer blev Finn Lassen og Georg Unna valgt.
Suppleanter:
Der skal nyvælges 1 suppleant.
• Henning Friis blev valgt
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er:
revisor
revisorsuppleant

Annelise Jensen
Kaj Vahlkvist

• Som revisor blev Jonna Ingvertsen valgt for 2 år og Olaj Mørup for 1 år
• Som revisorsuppleant blev Henning Højvælde valgt
7. Fastsættelse af kontingent.
Under forudsætning af, at bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes §3 er
godkendt, foreslås kontingentet til foreningen for 2018 fastsat til:
(Inkl. pris for årskort)
Voksen (18 - 65 år)
Voksen + ledsager

60 kr.
60 kr.

(260 kr.)
(360 kr.)

Dobbelt (2 voksne)
60 kr.
Pensionister (fyldt 65 år) 60 kr.

(360 kr.)
(185 kr.)

• Kontingentet for 2018 og 2019 bibeholdes på 60 kr.
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8. Eventuelt
• Karen Sloth takkede alle frivillige både i haven, i caféen og ved markeder. Samtidig
opfordrede hun til, at nogen melder sig som frivillige i caféen.
• Hans Jørn takkede de afgående revisorer samt Jonna, som overgiver
kassererposten til en anden.
• Trine Sofie takkede Hans Jørn for det store arbejde, han har ydet som formand for
bestyrelsen.

