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Park- og Naturforvalterne: REFERAT fra generalforsamling  

Afholdt ved Danske Parkdage 2019 

Torsdag d. 12. september 2019 

Kl. 18:00 til 19:00 

Josty, Pile Alle` 14A, 2000 Frederiksberg 

 

 

Park- og Naturforvalterne, generalforsamling 2019 

I henhold til foreningens vedtægter § 4 stk. 3 blev der afholdt ordinær generalforsamling på 

Frederiksberg, torsdag d. 12. september, med dagsorden i henhold til vedtægternes §4, stk. 5. 

Der var mødt 30 medlemmer incl. bestyrelsen. 

 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen kommer med forslag til dirigent. 

Til dirigent blev valgt Jens Ole Juel, Københavns Kommune. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og i henhold til vedtægterne. 

Valg af stemmetællere. 

Som stemmetællere blev valgt: Julie Foged Andersen, Ballerup Kommune og Benedicte Isabella 

Dyekjær, Furesø Kommune. 

 

2. Aflæggelse af beretning. 

Formandens beretning.          

Beretninger fra udvalg m.v. 

Formanden aflagde beretning. Der henvises til den skrevne beretning, der er tilgængelig på 

hjemmesiden. 

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab    

Regnskabet præsenteres og fremlægges på generalforsamling. Kan hentes på www.parkognatur.dk 

Regnskabet for 2018 afspejler en fortsat positiv udvikling i foreningens økonomi. 

Der har været forskydninger i regnskabet fra 2017 til 2018 for Danske Parkdage, da afslutningen af 

regnskabet for Danske Parkdage 2017 løb ind i 2018. Tages der højde for forskydningerne, så er 

resultatet for Danske Parkdage 2017 og 2018 på nogenlunde samme niveau. 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 landsdelene og mellem store og 

http://www.parkognatur.dk/


små værtskommuner. Samtidig giver det muligheden for gennemførelsen af andre arrangementer med 

færre deltagere og ingen eller symbolsk deltagerbetaling. 

Vintermødet 2018 gav et overskud på ca. 25.000 kr. Målet er, at mødet skal ”hvile-i sig-selv”. 

Kontingentindtægterne er marginalt mindre end budgetteret, og medlemstallet er rimeligt stabilt. 

Egenkapitalen er forbedret til 705.717 kr. i 2018, hvilket giver den ønskede sikkerhed for foreningens 

fortsatte virke. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at det reviderede regnskab godkendes. 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet som forelagt af kasserer Karsten Linding. 
  

4. Forelæggelse af budget 2020 og fastsættelse af kontingent 

Budgetforslaget præsenteres på generalforsamlingen. Kan hentes på www.parkognatur.dk 

Der er opstillet en forsigtig forventning til indtægtssiden. Den forventede indtægt fra Danske Parkdage 

er dog opjusteret en smule, men er stadig konservativt budgetteret. Sekretariatsomkostningerne øges 

med ca. 8 %, da tidsforbruget er større end tidligere budgetteret. 

I budgettet er der afsæt uændrede midler til NGSA, netværksgrupper, Dansk Landskabspris og 

Partnerlandskab med afsæt i den forventede aktivitet på området. Der foreslås et budget med et samlet 

positivt resultat på 47.000 kr.  

Der er fortsat to kontingenttyper, nemlig et almindeligt enhedskontingent – en fast pris for alle - uden 

rabatordning samt et kontingent for pensionistmedlemmer. Der foreslås i budget 2020 uændrede 

kontingentsatser, således at enhedskontingentet er 2.000 kr. ex moms og pensionistkontingentet er 288 

kr. ex moms. 

Indstilling  

Der foreslås uændrede kontingentsatser og et budget, der samlet giver et positivt resultat på 47.000 kr. 

Generalforsamlingen godkendte forslag til kontingentsatser og budget som forelagt af kasserer 
Karsten Linding. 
 

5. Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer. 

  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

I 2019 er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg.    

Valgt/på valg år:  

2017/2019:Steen Himmer, bestyrelsesmedlem, Gentofte 
2017/2019:Kirsten Høi, bestyrelsesmedlem, Herlev 
2017/2019:Karsten Linding, bestyrelsesmedlem, Ballerup 
2017/2019:Henriette Lunn Vonsbæk, bestyrelsesmedlem, København 
 
Kandidater kan på generalforsamlingen anmelde, hvis de ønsker at opstille til de ledige poster. 

http://www.parkognatur.dk/


De 4 bestyrelsesmedlemmer blev valgt for 2 år uden modkandidater. 

 

8. Valg af 2 suppleanter (Vælges hvert år) 

Valgt/ på valg år  

2017/2018:Suppleant Christina Kastrup Madsen, Furesø Kommune 

2017/2018:Suppleant Peter Kierkegaard, Aabenraa Kommune 

Som suppleanter for 1 år blev valgt stadsgartner Kent Alex Larsen, Skive Kommune og skov- og 

landskabsingeniør Benedicte Isabella Dyekjær, Furesø Kommune. Der var stor interesse for 

bestyrelsesarbejdet, så 4 medlemmer blev knyttet til bestyrelsen som ressourcepersoner: projektleder 

Vibeke Schrøder, Roskilde Kommune, parkforvalter Majken Asserbo, Faaborg-Midtfyn Kommune, 

landskabsarkitekt Julie Foged Andersen, Ballerup Kommune samt studieleder Christine Nuppenau, 

Skovskolen. 

       

9. Valg af revisorfirma 

PK Revision, Rugårdsvej 46C, 5000 Odense C 

PK Revision blev valgt 

 

10. Eventuelt 

Formanden takkede landskabsarkitekt Peter Kierkegaard, Aabenraa Kommune, for at have taget 

tjansen som suppleant i bestyrelsen. Peter har også tidligere været bestyrelsesmedlem og kasserer i 

foreningen. 

  

 


