
GEOGRAFISK HAVES VENNER 

 
 
 

Referat for 2021 
 

af generalforsamling søndag den 15. august 2021 kl. 14.30 
i Brændkjærkirkens mødelokale, Agtrupvej 114, 6000 Kolding 

 

 
 

1.     Valg af dirigent  Fælles for begge år 
 Hans Jørn Anhøj blev valgt. 
 
2.     Beretning  
 Formandens beretning for året 2020 blev godkendt. 

Vedhæftes som bilag. 
 
3.     Regnskab 
 Kassereren gennemgik regnskabet for året 2020. 
 Regnskabet blev godkendt. 
 Vedhæftes som selvstændig fil. 
 
4.   Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest den 20. juli 2021)  

 
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer: 
Ændring af §4: 
Nuværende tekst: 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned i Kolding og indvarsles skriftlig 
eller pr. mail med mindst 4 ugers varsel.  
Ændres til: 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned i Kolding og indvarsles skriftlig 
eller pr. mail med mindst 4 ugers varsel. Hvis pandemi eller lignende forhold forhindrer dette, 
skal generalforsamlingen afholdes inden for samme kalenderår.  
 

Formanden forklarede ændringen med, at man i 2020 blev nødt til at aflyse 
generalforsamlingen p.g.a. pandemien. Generalforsamlingen skal afholdes, så hvis lignende 
skulle ske igen – skal den eventuelt foregå elektronisk.  
Forslag til ændring blev enstemmigt vedtaget. 
 
Ændring af §5: 
Nuværende tekst: 
Foreningen ledes af en bestyrelse på ni personer plus to suppleanter. 
Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen. Valget gælder for to år – i lige år 
vælges fire, i ulige år fem medlemmer.  
Ændres til: 

 Foreningen ledes af en bestyrelse på syv personer plus to suppleanter. 
Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen. Valget gælder for to år – i lige år 
vælges tre, i ulige år fire medlemmer. 
Formanden forklarede ændringen med, at arbejdsbyrden ikke længere er så stor, som tidligere. 



 
 
Forslag til ændring blev enstemmigt vedtaget. 
 
Nuværende tekst: 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. 
Ændres til: 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. 
 
Forslag til ændring blev enstemmigt vedtaget. 

 
5. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsens forslag er uændret kontingent på 60 kr. pr. medlemskab, som lægges oveni prisen 
for et årskort til GH. 
Forslaget blev vedtaget.  
 

Dirigenten fremlagde, at ved en fejl var et punkt fra den ordinære dagsorden (Virksomhedsplan 
for det følgende år) ikke kommet med i denne dagsorden, så det blev indsat nu som pkt. 6. 

 
6. Virksomhedsplan for det følgende år 

Formanden redegjorde for planer for det næste år: Vi har nu færre midler i GHV, så vi søger 
midler fra forskellige fonde til bl.a. et ”klublokale”. 

 
7. Valg af bestyrelse og suppleanter  

Opsummering fra 2020 :  
Finn C C Lassen  - modtager genvalg  -  Blev genvalgt 
Karen Sloth – modtager ikke genvalg 
Georg Unna – modtager ikke genvalg 
 
Såfremt forslaget under pkt. 4 om nedsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer til 7 bliver 
vedtaget, skal der i 2021 vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer – 1 for 2 år, 2 for 1 år 
 
Kirsten Asmussen – modtager genvalg  -  Blev genvalgt 
Lilian Ærenlund Larsen – modtager genvalg  -  Blev genvalgt 
Kurt Rasmussen - modtager genvalg  -  Blev genvalgt 
Vagn Pedersen– modtager ikke genvalg 
Niels Nielsen – modtager ikke genvalg 
Lisbeth Jeppesen  - udtræder af bestyrelsen 
 
Der var foreslået følgende til de 3 ledige pladser i bestyrelsen: 
Lise Pedersen  -  Blev valgt for 2 år 
Birgit Schmidt  -  Blev valgt for 1 år 
Hans Jørn Thomsen  -  Blev valgt for 1 år 
 
Suppleanter:  
Der var foreslået følgende til de 2 poster som suppleanter:   
Erik Mikkelsen  - Blev valgt for 2 år 
Ellen Rossen  - Blev valgt for 1 år 
 
Opsummering af, hvordan den endelige bestyrelse ser ud. 
Finn Lassen, Kirsten Asmussen, Lilian Larsen, Kurt Rasmussen, Lise Pedersen, Birgit Schmidt, 
Hans Jørn Thomsen. Suppleanter: Erik Mikkelsen og Ellen Rossen 



 
 
 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant  
Villy Juknelis  -  Valgt for 2 år 
Anni Mouritsen  -  Valgt for 1 år 
Henning Højvælde  -  Valgt som revisorsuppleant 
 

 
9. Eventuelt 

Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde, og de fik hver 

en erkendtlighed for godt udført arbejde. 

En deltager anbefalede at deltage i Lokalhistorisk Forenings foredrag den 3.11.21 kl. 19 på KUC 

med tidl. leder i GH Astrid Jørgensen. Titlen er ”Græsset må godt betrædes” – en vending 

Aksel Olsen brugte i GH.  

En anden opfordrede til at deltage som frivillig til markeder i GH – vi mangler altid folk. 

Herefter takkede dirigenten af for god ro og orden under generalforsamlingen.  

 

 

 

 

 

Formandens beretning ses på de næste sider!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formandens beretning for året 2020 

Hvad skete der i 2020 for GHV? 

Team Aksel Olsen arbejdede videre i stadsarkivet med registrering af arkiver efter Aksel Olsen. 

Men det fik en brat ende den berømte dag 11. marts. 

Corona var kommet til Danmark og det fik også konsekvenser for GH samt GHV. 

8. april åbnede GH igen under særlige corona omstændigheder. 

Mundbind, afstandskrav og håndsprit. 

Nogle frivillige blev hjemme og mandskabsbygningen blev forbeholdt personalet, ligeledes 

Væksthuset. Haven hjalp os med at lave kaffe mm. 

De frivillige skulle lige vænne sig til afstandskrav mm. Men efterhånden blev det en vane. 

Plantemarkedet Grundlovsdag aflyst. 

Sct. Hans aflyst. 

Høstmarkedet og julemarked aflyst. 

Noget positivt kom der ud for GH, som blev hårdt presset på økonomien på grund af stort fald i 

indtægterne. Lyspunktet kom i juli måned med over 14.000 gæster. 

Besøgende fra Sjælland og Nordjylland, som ikke rejste sydpå fandt ud af at GH i Kolding fandtes 

og jeg havde flere corona venlige udgangsvagter, og de nye besøgende var meget positive over 

haven. Tænk at der findes sådan en flot have i Kongeriget.  

De bemærkede også vores arbejde som frivillige men vi nåede kun op på 2266 timer på grund af 

corona.  

Rosenhaven tilførtes champost og det lettede arbejdet for de frivillige. Godt tiltag. 

Vi fik igen tilgang af nye engagerede frivillige. Og imponerende også hvad Handy Man gruppen 

kan klare af forskellig artede opgaver. 

Æblepresning igen men ikke så mange kunder. 

Pr. 31. 12.20 var der 389 medlemmer, heraf 94 dobbelte. 

 

Igen tak til GH for samarbejde og støtte i et svært år, som forhåbentlig ikke gentager sig. 

 


