
	  

2015	  

Generalforsamling	  den	  9.	  sept.	  2015	  	  kl.	  17.00,	  Esbjerg	  Konferencehotel,	  	  	  

Stormgade	  200,	  6700	  Esbjerg	  

REFERAT	  
	  

Park-	  og	  Naturforvalterne,	  Generalforsamling	  2015	  

I	  henhold	  til	  foreningens	  vedtægter	  §	  4	  stk.	  3	  indkaldes	  hermed	  til	  ordinær	  generalforsamling	  d.	  9.	  

september	  2015	  kl.	  17.00,	  Esbjerg	  Konferencehotel,	  Stormgade	  200,	  6700	  Esbjerg.	  

32	  fremmødte	  

	  

Dagsorden,	  i	  henhold	  til	  vedtægternes	  §4,	  stk.	  5	  

1.	  Valg	  af	  dirigent.	  

Bestyrelsen	  kommer	  med	  forslag	  til	  dirigent.	  

Valg	  af	  stemmetællere.	  

Marianne	  Jensen,	  Aalborg,	  blev	  valgt	  som	  dirigent.	  Hun	  konstaterede,	  at	  generalforsamlingen	  
var	  lovligt	  indkaldt.	  
Referent	  Michael	  Nørgaard	  
	  

2.	  Aflæggelse	  af	  beretning.	  

Formandens	  beretning.	   	   	   	  	  	  	   Bilag	  1	  

Formanden	  aflagde	  beretning	  og	  fokuserede	  bl.a.	  på	  foreningens	  60	  årige	  historie	  og	  
medlemsudviklingen,	  der	  er	  gået	  fra	  26	  i	  1955	  til	  210	  i	  2015.	  Der	  blev	  givet	  status	  for	  
flagskibene	  Danske	  Parkdage,	  Dansk	  Landskabspris	  og	  Nordic	  Green	  Space	  Award	  (NGSA).	  
NGSA	  mangler	  PT	  ansøgninger	  og	  der	  blev	  opfordret	  til,	  at	  man	  i	  kommunerne	  indsender	  
ansøgninger.	  Der	  har	  i	  beretningsperioden	  været	  to	  NGSA-ansøgninger/bedømmelser	  som	  har	  
givet	  rigtig	  god	  presseomtale.	  
	  Marianne	  Jensen	  foreslog,	  at	  man	  kan	  dele	  eksemplarisk	  ansøgningsmateriale	  indsendt	  til	  
NGSA	  for	  at	  inspirere	  potentielle	  ansøgere	  og	  afmystificere	  processen.	  
Formanden	  nævnte	  medlemsundersøgelsen	  og	  kom	  med	  eksempler	  på,	  hvor	  det	  er	  lykkedes	  at	  
få	  presseomtale.	  
Vintermødet	  blev	  i	  2015	  aflyst	  pga	  for	  få	  tilmeldinger,	  men	  foreningen	  er	  nu	  klar	  med	  et	  udspil	  
til	  Vintermødet	  2016,	  der	  afholdes	  d.	  28.1	  2016	  under	  titlen	  ”Naturen	  i	  byen”.	  
Formanden	  fremhævede	  staudegruppen,	  der	  har	  stor	  aktivitet	  på	  Sjælland	  og	  inviterede	  andre	  
til	  at	  gribe	  bolden	  i	  andre	  del	  af	  landet	  med	  relevante	  emner.	  
Formanden	  anerkendte	  og	  roste	  bestyrelsesmedlem	  Hans	  Ove	  Pedersens	  store	  indsats	  for	  
foreningen;	  han	  er	  meget	  aktiv	  i	  netværksgrupper	  og	  medvirker	  ved	  medlemsadministration	  
og	  medlemshvervning.	  
I	  øvrigt	  henvisning	  til	  den	  trykte	  beretning.	  
	  

Beretninger	  fra	  udvalg	  m.v.	  	   	   	   Bilag	  2	  

Staudegruppen	  aflagde	  beretning	  med	  billeder	  fra	  de	  mange	  besøg	  man	  har	  haft	  i	  året.	  Steen	  
Himmer	  oplyste,	  at	  Frøkildeudvalget	  holder	  møde	  d.	  30.9.	  Kirsten	  Høi	  fortalte	  om	  naturpleje-
netværk,	  der	  er	  i	  opstart	  på	  Sjælland.	  
	  

	  



3.	  Forelæggelse	  af	  revideret	  regnskab	   	   	   	  

Nøgletal	  fra	  regnskab	  er	  opstillet	  i	  bilag,	  fuldt	  revideret.	  

regnskab	  præsenteres	  og	  fremlægges	  på	  generalforsamling.	  	   	   Bilag	  3	  

Regnskabsaflæggelse	  tiltrådt	  
	  

4.	  Forelæggelse	  af	  budget	  og	  fastsættelse	  af	  kontingent	  

Budgetforslag	  (nøgletal+delregnskab)	  er	  opstillet	  i	  bilag.	   	   Bilag	  3	  

Budgetforslag	  tiltrådt	  med	  uændrede	  kontingentsatser	  for	  2016	  

5.	  Indkomne	  forslag	  

Der	  er	  ikke	  indkommet	  forslag	  fra	  medlemmer.	  

	  

Principiel	  drøftelse	  om	  medlemskab.	  

Bestyrelsen	  har	  haft	  en	  principiel	  drøftelse	  af	  medlemsgrundlaget.	  I	  forlængelse	  af	  vedtagelse	  af	  

bestemmelse	  om	  nyt	  medlemsgrundlag	  på	  sidste	  års	  generalforsamling	  er	  en	  ny	  dimension	  drøftet.	  

Vi	  er	  i	  en	  situation,	  hvor	  organisationsændringer	  og	  privatiseringer/udliciteringer	  ændrer	  

betingelserne	  for	  de	  medarbejdere	  som	  er	  i	  målgruppen	  for	  medlemskab.	  	  

	  

Medlemsgrundlaget	  rummer	  plads	  til	  medlemmer,	  der	  er	  beskæftiget	  med	  	  park-‐	  og	  naturopgaver	  i	  

offentlig	  regi.	  Bestyrelsen	  vurderer,	  at	  så	  længe	  der	  er	  tale	  om	  ansættelse	  i	  et	  100	  %	  kommunalt	  

ejet	  selskab	  eller	  en	  selvejende	  institution	  under	  en	  kommune,	  så	  er	  medlemskab	  muligt.	  Man	  

vurderer	  ikke,	  at	  der	  er	  interessekonflikter	  eller	  andet,	  der	  taler	  imod	  denne	  fortolkning	  af	  

vedtægten.	  

Såfremt	  et	  medlem	  virksomhedsoverdrages	  til	  en	  privat	  ejet	  virksomhed,	  så	  er	  vores	  holdning,	  at	  

medlemskab	  ikke	  er	  muligt,	  da	  medlemskabet	  jo	  er	  lig	  med	  adgang	  til	  at	  repræsentere	  foreningen	  i	  

forskellige	  sammenhænge	  og	  også	  giver	  valgbarhed	  til	  bestyrelsen.	  I	  disse	  sammenhænge	  vil	  der	  

være	  risiko	  for	  interessekonflikter.	  Grundlaget	  for	  foreningen	  er	  det	  interessefællesskab,	  der	  er	  

igennem	  ansættelsen	  i	  det	  offentlige.	  Der	  er	  intet	  til	  hinder	  for,	  at	  privatansatte	  kan	  deltage	  i	  de	  

arrangementer	  som	  foreningen	  afholder.	  

Generalforsamlingen	  tiltrådte	  bestyrelsens	  vurdering	  af,	  at	  så	  længe	  der	  er	  tale	  om	  ansættelse	  
i	  et	  100	  %	  kommunalt	  ejet	  selskab	  eller	  en	  selvejende	  institution	  under	  en	  kommune,	  så	  er	  
fuldt	  medlemskab	  muligt	  
	   	  

6.	  Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  og	  suppleanter	  

På	  valg	  er	  4	  bestyrelsesmedlemmer	  for	  en	  to-‐årig	  periode:	   	   	  

På	  valg	  er.	  

Landskabsarkitekt	  Steen	  Himmer,	  Gentofte	  kommune	   	   	   Villig	  til	  genvalg	  

Landskabsarkitekt	  Tine	  Meide	  Kierkegaard,	  Geografisk	  Have,	  Kolding	  Kommune	   Villig	  til	  genvalg	  

Landskabsarkitekt	  Karsten	  Linding,	  Ballerup	  Kommune	   	   Villig	  til	  genvalg	  

Landskabsarkitekt	  Henriette	  Lunn	  Vonsbæk.	  Københavns	  Kommune	   	   Villig	  til	  genvalg	  

Kandidater	  kan	  på	  generalforsamlingen	  anmelde	  hvis	  de	  ønsker	  at	  opstille	  til	  ledige	  poster.	  



Alle	  opstillede	  kandidater	  blev	  genvalgt	  og	  der	  var	  ikke	  andre	  kandidater.	  

	  

7.	  Valg	  af	  2	  suppleanter	  (Vælges	  hvert	  år)	  

Bestyrelsen	  foreslår	  	  

Landskabsarkitekt	  Kirsten	  Høi,	  Herlev	  Kommune	   	   	   Villig	  til	  genvalg	  

Landskabsarkitekt	  Christina	  Kastrup	  Madsen,	  Furesø	  Kommune	  	  	  	   	   Villig	  til	  genvalg	  	  

Kandidater	  kan	  på	  generalforsamlingen	  anmelde	  hvis	  de	  ønsker	  at	  opstille	  til	  ledige	  poster.	  

Begge	  kandidater	  blev	  genvalgt	  og	  der	  var	  ikke	  andre	  kandidater.	  

	  

	   	   	   	   	   	  

8.	  Valg	  af	  revisorfirma	  

Bestyrelsen	  indstiller	  Allan	  Nielsen	  fra	  RDN	  Partner	  

Tiltrådt	  

	  

9.	  Eventuelt	  

Intet	   	  

På	  bestyrelsens	  vegn	  

	  

Fmd.	  Kirsten	  Lund	  Andersen	  


