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Park- og Naturforvalterne: Indkaldelse til generalforsamling
Teknologisk Institut
Gregersensvej 1
2630 Taastrup
Ved Danske Parkdage
Torsdag d. 6. september 2018
Kl. 7:45 til 8:45

Park- og Naturforvalterne, generalforsamling 2018
I henhold til foreningens vedtægter § 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Taastrup,
torsdag d. 6. september med dagsorden i henhold til vedtægternes §4, stk. 5.

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen kommer med forslag til dirigent.
Valg af stemmetællere.

2. Aflæggelse af beretning.
Formandens beretning.
Beretninger fra udvalg m.v.

3. Forelæggelse af revideret regnskab
Regnskab præsenteres og fremlægges på generalforsamling. Kan hentes på www.parkognatur.dk
Regnskabet for 2017 afspejler en positiv udvikling i foreningens økonomi.
Danske Parkdage, foreningens flagskib, har givet et større overskud i 2017 end forventet. Dette skyldes
bl.a., at foreningen nu for første gang er enearrangør, et større deltagerantal end normalt samt
værtskommunens bidrag til ekstraudgifter i forbindelse med telt og regnvejr. Økonomien i Danske
Parkdage vil veksle fra år til år, men konferencens resultat er grundlæggende den økonomiske
forudsætning for at vi kan tage en økonomisk risiko og veksle mellem landsdele/ store og små
værtskommuner, for gennemførelsen af andre arrangementer og den almindelige foreningsdrift.

Indstilling
Det indstilles, at der reviderede regnskab godkendes.

4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
Budgetforslag præsenteres også på generalforsamlingen. Kan hentes på www.parkognatur.dk

Der er opstillet en forsigtig forventning til indtægtssiden. Det foreslås, at der afsættes et beløb til
revitalisering af Nordic Green Space Award i samarbejde med de skandinaviske lande. Der afsætte
50.000 kr. til formålet og forventes en indtægt på 30.000 kr.
Det foreslås et budget med samlet positivt resultat på 36.000 kr.
Enhedskontingentet, der blev vedtaget ved generalforsamlingen i 2016, betød at der fremover blot ville
være to kontingenttyper, nemlig et almindeligt enhedskontingent – en fast pris for alle - uden
rabatordning samt et kontingent for pensionistmedlemmer. De nye satser har ikke givet væsentlige
udsving i medlemstallet, men har som forventet gjort administrationen betydeligt enklere. Pt. ser det ud
til at kontingentindtægterne for 2018 bliver lidt mindre end for 2017, hvor den nye kontingentstruktur
var trådt i kraft, men det giver ikke anledning til at ændre de budgetterede kontingentindtægter for
2019 i forhold til 2018. Der foreslås i budget 2019 uændrede kontingentsatser, således at
enhedskontingentet er 2000 kr. og pensionistkontingentet er 288 kr. ex moms.

Indstilling
Der foreslås uændrede kontingentsatser, og en forsigtig opjustering af øvrige indtægter og at der
afsættes et beløb til at revitalisere Nordic Green Space Award. Samlet giver budgetforslaget et forventet
positivt resultat på 36.000 kr.

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

6. Valg af formand
I 2018 er formanden på valg.
Formand Kirsten Lund Andersen, Aalborg Kommune, genopstiller til formandsposten.
Kandidater kan på generalforsamlingen anmelde, hvis de ønsker at opstille til posten.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
I 2018 er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg.
Valgt/på valg år
2016/2018:Bestyrelsesmedlem Hans Ove Pedersen, pensioneret, tidl. Lyngby Taarbæk
2016/2018:Bestyrelsesmedlem/næstformand Mette Esbjerg Jørgensen; Esbjerg Kommune
Formand og bestyrelsesmedlemmer på valg er alle villige til at genopstille.
Kandidater kan på generalforsamlingen anmelde, hvis de ønsker at opstille til de ledige poster.

8. Valg af 2 suppleanter (Vælges hvert år)
Bestyrelsen foreslår følgende, nuværende suppleanter, der genopstiller.
Valgt/ på valg år

2017/2018:Suppleant Christina Kastrup Madsen, Furesø Kommune
2017/2018:Suppleant Peter Kierkegaard, Aabenraa Kommune
Kandidater kan på generalforsamlingen anmelde, hvis de ønsker at opstille til de ledige poster.

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

10. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Fmd. Kirsten Lund Andersen

