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Generalforsamling den 6. sept. 2017 kl.17:30 – 18.30
Mødested: Det Store Telt v. Botanisk Have
Peter Holms Vej
8000 Århus C
Referent: Michael Nørgaard

Park- og Naturforvalterne, Generalforsamling 2017
I henhold til foreningens vedtægter § 4 stk. 3 blev afholdt ordinær generalforsamling i Aarhus d. 6.
september 2017 med dagsorden i henhold til vedtægternes §4, stk. 5.

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen kommer med forslag til dirigent.
Bestyrelsen foreslog Vibeke Aagaard Glud som dirigent og valget blev tiltrådt. Dirigenten
konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og i henhold til vedtægterne. Der var
mødt 30 medlemmer til generalforsamlingen.
Valg af stemmetællere.

2. Aflæggelse af beretning.
Formandens beretning.
Formanden henviste til skrevne beretning og fremhævede et par emner herfra. Foreningen har fra
2017 alene ejerskab og ansvar for Danske Parkdage; samarbejdet med IGN/Københavns Universitet er
i fuld enighed ophørt. Men dette er ikke udtryk for ønske om mindre samarbejde med IGN og andre
uddannelsesinstitutioner. Formanden efterlyste værter til kommende udgaver af konferencen, der i
2018 afholdes i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune og Teknologisk.
I 2018 er der næsten tidsmæssigt sammenfald med Nordisk Parkkongres på Island og parkdage, men
man vurderer ikke, at der er et direkte konkurrenceforhold. Få medarbejdere vil få mulighed for at
deltage i Island.
Vintermødet afholdes i Odense og har fokus på klimatilpasning.
Der er gennemført 2 bedømmelser under Nordic Green Space Award (Herlev og Aalborg) og dermed er
antallet af bedømmelser i Skandinavien oppe på 18. Mere aktivitet ønskes, hvis ordningen skal
fortsætte.
Ved generalforsamlingen i 2016 blev en ny kontingentstruktur vedtaget, hvorefter, der opkræves et
enhedskontingent (ens kontingent uden rabatordning), hvilket for nogle ville betyde en fordyrelse og
der var spekulation om det ville betyde medlemstilbagegang. Der har været en mindre

medlemsnedgang, men der har samlet set være forøgede kontingentindtægter i forhold til det
foregående år. Formanden efterlyste input med nyheder og inspiration fra kommunernes arbejde med
det grønne område til foreningens nyhedsbreve og til hjemmesiden.

Beretninger fra udvalg m.v.
Der blev henvist til den skrevne beretning.
Beretninger kan hentes på www.parkognatur.dk

3. Forelæggelse af revideret regnskab
Regnskab præsenteres og fremlægges på generalforsamling. Kan hentes på www.parkognatur.dk
Det samlede resultat for 2016 var ca. 60.000 kr. bedre end budgetteret, men udviste stadig et
underskud. Let øgede kontingentindtægter og indtægter fra vintermøde samt lavere
administrationsomkostninger er forklaringen på forbedringen.

4. Kollektivt abonnement på fagbladet Teknik og Miljø, KTC
Park- og Naturforvalterne har i en årrække haft et kollektivt abonnement på fagbladet Teknik og Miljø,
der udgives af KTC som PN har en associeringsaftale med. Alle medlemmer modtager som en del af
medlemsskabet 11 numre af bladet. Centralt er, at bladets augustnummer, der udkommer med et tema
med særlig relevans for PN og Danske Parkdage. For 2017 betaler foreningen et samlet årligt beløb på
ca. 60.000 kr. svarende til 280 kr. pr. medlem. ex. moms.
Imidlertid har Teknik og Miljø/KTC varslet en prisstigning på samlet ca. 11.000 kr. fra 2018 svarende til
en prisstigning på ca. 17 %. Teknik og Miljø/KTC tilbyder dog, at foreningens medlemmer kan modtage
bladet som en PDF til en uændret pris af 280 kr. ved køb som kollektivt abonnement. Man introducerer
fra efteråret et digitalt abonnement.
Ligeledes ønsker Teknik og Miljø/KTC en særskilt betaling for augustnummeret, der udkommer som et
temanummer med særlig relevans for PN, alternativt ønsker Teknik og Miljø/KTC hjælp til at finde
annoncører til dette temanummer.
Park- og Naturforvalterne har i 2016 i en medlemsundersøgelse bl.a. spurgt til medlemmernes brug af
Teknik og Miljø og ønsket om at have bladet som medlemsblad. Det gav et broget billede af, hvordan
medlemmerne vurderer bladet. Nogle får bladet i forvejen på arbejdspladsen, andre er glade for at
modtage bladet direkte og andre finder bladet mindre relevant for deres arbejde, og finder Grønt Miljø
mere relevant.
Ud fra en samlet vurdering af økonomi og efterspørgsel foreslår bestyrelsen, at det faste kollektive
abonnement på Teknik og Miljø skal ophøre fra 1.1. 2018 og at der i stedet reserveres et beløb på
50.000 kr. til formidling og brug af freelancere med fagkendskab til at skrive historier og formidle viden
og nyheder fra foreningens område. Målet er at opnå større synlighed om medlemmernes arbejde og

områdets udfordringer i flere medier, herunder også de mere fagspecifikke. Forslaget giver også en
budgetbesparelse på 15.000 kr. og lidt mere flexibilitet i budgettet.

Indstilling
Bestyrelsen indstiller, at det kollektive abonnement på fagbladet Teknik og Miljø opsiges pr. 1.1. 2018,
dels med afsæt i prisstigningen, dels at efterspørgslen er vigende og at mange har adgang til bladet på
arbejdspladsen. Der reserveres et beløb på 50.000 i budgettet til formidling og brug af freelancere m.m.
Det giver en besparelse på 15.000 kr.
Det kollektive abonnement på Teknik og Miljø opsiges fra 1.1. 2018, og der afsættes i stedet midler til
anden formidling, stadig med den målsætning at komme ud til andre end ”vores egen fagkreds”.

5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
Budgetforslag præsenteres også på generalforsamlingen.
Der er indgået fornyede gode aftaler om bogholderiassistance og sekretærbistand, og er opstillet en
forsigtig forventning til indtægtssiden. Der foreslås et budget med et positivt resultat på 31.000 kr.
Ved generalforsamlingen 2016 blev det vedtaget at indføre et enhedskontingent, hvor der blot er to
kontingenttyper, nemlig et almindeligt enhedskontingent – en fast pris for alle - uden rabatordning samt
et kontingent for pensionistmedlemmer. Med den vedtagne kontingentstruktur er kontingentet på
niveau med andre foreninger. Der var en forventning om, at enhedskontingentet nok ville betyde en
nedgang i antallet af medlemmer. Der har været en marginal nedgang i medlemstallet, men indtægten i
2017 har været 27.000 kr. større end budgetteret. Alt i alt giver den nye kontingentordning en mere
rimelig kontingentstruktur og en fornuftig dækning af foreningens omkostninger. Der foreslås i budget
2018 uændrede kontingentsatser, således at enhedskontingentet er 2000 kr. og pensionistkontingentet
er 288 kr. ex moms.
Jvf. punkt 4, så foreslås, at den kollektive abonnementsaftale med fagbladet Teknik og Miljø opsiges,
pga. stigende pris, samt ud fra en vurdering af efterspørgslen. Mindreudgiften foreslås anvendt dels til
anden formidling dels til en besparelse.

Indstilling
Der foreslås uændrede kontingentsatser, og en forsigtig forventning til indtægtssiden, således at
budgetforslaget giver et positivt resultat på 31.000 kr.
Indstillingen tiltrådt

6. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

I 2017 er 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter på valg.
Valgt/på valg
2015/2017

Steen Himmer, bestyrelsesmedlem, Gentofte Kommune

2015/2017

Kirsten Høi*, bestyrelsesmedlem, Herlev Kommune

2015/2017

Karsten Linding, bestyrelsesmedlem, kasserer, Ballerup Kommune

2015/2017

Henriette Lunn Vonsbæk, bestyrelsesmedlem, Københavns Kommune

Bestyrelsesmedlemmer på valg er alle villige til at genopstille.
Kandidater kan på generalforsamlingen anmelde, hvis de ønsker at opstille til de ledige poster.
* Kirsten Høi trådte som suppleant til, da Tine Meide Kierkegaard trådte ud af bestyrelsen i
valgperioden.
Genvalg/valg til de 4 bestyrelsesmedlemmer uden modkandidater.

8. Valg af 2 suppleanter (Vælges hvert år)
Bestyrelsen foreslår følgende
Christina Kastrup Madsen, suppleant, Furesø Kommune
Peter Kierkegaard, suppleant , Aabenraa Kommune
Begge suppleanter er villige til at genopstille.
Kandidater kan på generalforsamlingen anmelde, hvis de ønsker at opstille til de ledige poster.
Genvalg til de 2 suppleanter uden modkandidater.

9. Valg af revisorfirma
PK Revision, Rugårdsvej 46C, 5000 Odense C
Valgt

10. Eventuelt
Afholdelse af fyraftensmøder blev drøftet med opfordring om, at man afholder lidt længere møder, så
det giver mening at rejse til arrangementet.
Foreningen har forsøgt at afholde møder andre steder end i Københavnsområdet, men interessen har
været (for) lille. Bestyrelsen har noteret forslaget.

