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Antal tilmeldte deltagere: 23
Referent: Michael Nørgaard
Teknik/afstemning: Maria Kathrine Holt Povlsen

Park- og Naturforvalterne, generalforsamling 2020
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår dirigent.
Valg af stemmetællere: Der benyttes online afstemning.
Beslutning:
Michael Nørgaard, sekretariatet, valgt som dirigent; jf. webinar-formatet.
2. Aflæggelse af beretning.
Formandens beretning.
Beretninger fra udvalg m.v.
Beslutning:
Den afgående formand Kirsten Lund Andersen aflagde beretning med fokus på perioden siden 2012, hvor hun blev
valgt til formand. Status for arbejdet med Parkdage, Vintermøde, Landskabspris m.m. givet. Fremhævede, at der
stadig er potentiale for at relancere Nordic Green Space Award-ordningen og fortalte om erfaringer med formidling
af holdninger og debat. Konstaterede, at Park- og Naturforvalterne er en lille forening, så det er nødvendigt med
fortsat samarbejde med andre foreninger, nordiske søsterforeninger, forskning og uddannelse.
Formandens skrevne beretning er tilgængelig på hjemmesiden.
Bestyrelsesmedlem Kirsten Høi fortalte om kredsmøder i Hovedstadsområdet. Møderne bliver brugt til
erfaringsudveksling, og man hjælper hinanden og diskuterer udfordringer og løsningsforslag – både ved konkrete
anlæg og generelt i forhold til forvaltning af grønne områder. Man er velkommen til at kontakte Kirsten for
sparring om, hvordan man kan afholde tilsvarende møder andre steder i landet.
Steen Himmer fortalte om arbejdet med Dansk Landskabspris, der uddeles hvert 2. år.
BERETNINGEN BLEV TILTRÅDT
3. Forelæggelse af revideret regnskab
Regnskabet præsenteres og fremlægges på generalforsamling. Kan hentes på www.parkognatur.dk
Regnskabet for 2019 afspejler en fortsat positiv udvikling i foreningens økonomi.
Udover kontingentindtægterne giver Danske Parkdage et vigtigt bidrag til foreningens økonomi, selvom
omkostningerne kan svinge meget fra det ene år til det andet. Det er et ønske, at konferencen kan nå ud i hele
landet og med et værtsskab, der veksler mellem store og små kommuner og præsenterer den bredde der er i
medlemmernes indsatser og arbejdsområder. Derfor vil nettoregnskabet for konferencen også variere. I 2019
foregik konferencen i hovedstaden i samarbejde med to værter, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme samt
Frederiksberg Kommune. Generelt er der god tilslutning til konferencer i de større byer og parkdagene har også i
2019 givet et tilfredsstillende nettoresultat. Overskud fra Danske Parkdage giver generelt også mulighed for at
gennemføre af andre typer af arrangementer med færre deltagere og ingen eller symbolsk deltagerbetaling.
Vintermødet 2019 gav et nettooverskud på ca. 27.000 kr. som er differencen mellem deltagerbetaling og eksterne
udgifter forbundet med afholdelsen. Målet er, at mødet skal ”hvile-i sig-selv”, når sekretariatets arbejdsindsats
medregnes.
Kontingentindtægterne er marginalt mindre end budgetteret, og medlemstallet er rimeligt stabilt.

Egenkapitalen er forbedret til 943.906 kr. i 2019, hvilket giver en god likviditet og sikkerhed for foreningens
fortsatte virke.
Indstilling
Det indstilles, at det reviderede regnskab godkendes.
Beslutning:
Afgående bestyrelsesmedlem Mette Esbjerg Jørgensen præsenterede regnskabet i kassererens fravær.
Fremhævede det positive resultat og den forbedrede egenkapital. Berørte status for 2020, hvor der er budgetteret
med indtægt fra Dansk Parkdage som jo er udskudt. En række omkostninger, bl.a. Partnerlandskab forventes
sparet ligesom Vintermødet giver lidt større overskud end forventet, så resultatet for 2020 forventes tæt på
budgettet.
REGNSKAB GODKENDT
4. Forelæggelse af budget 2021 og fastsættelse af kontingent
Budgetforslaget præsenteres på generalforsamlingen. Kan hentes på www.parkognatur.dk
Der er opstillet en forsigtig forventning til indtægtssiden. Indtægten fra Danske Parkdage er i budgetforslaget for
2021 fastholdt på samme niveau som i 2020-budgettet i forventning om at det vil være muligt at afholde den
konference, som COVID-19 satte en stopper for i år. Udgiftsposterne vedrørende foreningens daglige drift holdes
stort set uændrede i forhold til budgettet for 2020. Det samme gælder de afsatte midler til aktiviteter som NGSA,
netværksgrupper, Dansk Landskabspris og Partnerlandskab. Der har ikke været aktiviteter i sidstnævnte i år, men
der afsættes alligevel midler til aktivitet på området.
Der foreslås et budget med et samlet positivt resultat på 44.500 kr.
Der er fortsat to kontingenttyper, nemlig et almindeligt enhedskontingent – en fast pris for alle - uden
rabatordning samt et kontingent for pensionistmedlemmer. Budgetforslaget for 2021 bygger på 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 44.500 kr.
Beslutning:
Afgående bestyrelsesmedlem Mette Esbjerg Jørgensen præsenterede budgettet i kassererens fravær.
BUDGETTET GODKENDT.
5. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer.
Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter
Bestyrelsen har drøftet vedtægterne for Park- og Naturforvalterne og skal hermed foreslå vedtægtsændringer i
forhold til medlemsgrundlaget.
Ifølge den nugældende vedtægt kan kun offentligt ansatte, der er beskæftigede med planlægning, anlæg og drift
på park- og naturområdet være medlemmer, da det forudsættes, at interessevaretagelsen dermed kan være fri af
private, økonomiske interesser. Dette blev sidst drøftet ved generalforsamlingen i Roskilde i 2014, hvor
vedtægterne blev ændret og opdateret.
Tiden er måske løbet fra den hårde skæring, så i hvert fald de grupper, der i dag kan være passive medlemmer
fremover burde kunne være medlemmer med fulde rettigheder, vurderer bestyrelsen. I dag lyder
medlemsgrundlaget, at – ”som passivt medlem kan optages personer, der er ansat inden for forskning og
undervisning i offentlige institutioner”.

Det vurderes, at der er et stort sammenfald af interesser på mange områder – fagligt, i forhold til vidensdeling og i
forhold til påvirkning af de generelle arbejdsbetingelser for sektoren – mellem den nuværende medlemskreds og
medarbejdere i undervisning og forskning. Det foreslås derfor, at personer, der er ansat inden for forskning og
undervisning i offentlige institutioner med relation til fagområdet fremover kan være medlemmer med fulde
rettigheder.
Tilsvarende foreslås det, at pensionerede medlemmer kan være medlemmer af foreningen med fulde rettigheder,
således som det har været praktiseret i årevis, men reelt uden dækning i vedtægten. Pensionerede er ikke nævnt i
vedtægterne, men der fastsættes kontingentsats for disse. Det er vurderingen, at foreningen kan have interesse i
at fastholde de pensionerede, der ønsker at være aktive i foreningen, og de har ressourcer og lyst til at bidrage til
det frivillige arbejde.
Den årlige generalforsamling har selvfølgelig stadig ansvaret for at balancere de forskellige dele af
medlemskredsen, når der vælges bestyrelsesmedlemmer.
Indstilling
Med afsæt i ovenstående fremsættes følgende forslag til ændring af vedtægternes §3:
Med gul markering er forslag til nye formuleringer vedr. vedtægten.
Med rød og gennemstreget er formuleringer, der som konsekvens af forslaget fjernes fra vedtægten.
§ 3. MEDLEMSKAB
Stk. 1 Som medlemmer kan optages
- offentligt ansatte, der er beskæftiget med planlægning, anlæg og drift på park- og naturområdet.
- personer, der er ansat inden for forskning og undervisning indenfor samme område i offentlige institutioner.
- pensionerede personer, der har været beskæftiget med planlægning, anlæg og drift på park- og naturområde
eller har været ansat inden for forskning og undervisning i offentlige institutioner inden for samme område.
Stk. 2 Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen, at personer, der ved en særlig indsats for foreningens
formål har gjort sig fortjent hertil, udnævnes til æresmedlem.
Stk. 3 Som passivt medlem kan optages personer, der er ansat inden for forskning og undervisning i offentlige
institutioner.
Stk. 4 Passive medlemmer modtager samme publikationer som aktive medlemmer.
Stk. 5 Passive medlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret på foreningens general- forsamling.
Beslutning:
Formanden præsenterede forslaget.
Claus Dahl pointerede - i al respekt - at det er vigtigt, at bestyrelsen ikke kun bliver besat med pensionister. Vigtigt
med stærk forankring på arbejdspladserne. Formanden henviste til, at den årlige generalforsamling har ansvaret
for at sikre balance i bestyrelsen.
Tine Kierkegaard foreslog, at medlemsgrundlaget udvides til visse typer af private aktører også. Drøftes af den nye
bestyrelse.
VEDTÆGTSÆNDRING VEDTAGET MED ALLE STEMMER OG DERMED MERE END 2/3 AF STEMMERNE; JF.
VEDTÆGTENS KRAV HEROM.

6. Valg af formand
I 2020 er formanden på valg.
Valg/på valg år:
2018/2020: Kirsten Lund Andersen, formand, valgt af generalforsamlingen, GENOPSTILLER IKKE
Da formatet er on-line skal kandidater forhåndsanmelde sig.

Beslutning:
JON PAPE BLEV VALGT SOM NY FORMAND FOR EN PERIODE PÅ 2 år.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
I 2020 er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg.
Valgt/på valg år:
2018/2020: Mette Esbjerg Jørgensen, Esbjerg GENOPSTILLER IKKE
2018/2020: Hans Ove Pedersen, pensioneret; GENOPSTILLER
Da formatet er on-line skal kandidater forhåndsanmelde sig.
Beslutning:
Følgende stillede op til to bestyrelsesposter
Benedicte Isabella Dyekjær, Furesø Kommune
Christine Nuppenau, Skovskolen
Hans Ove Pedersen, tidl. Lyngby-Taarbæk Kommune, pensioneret
Kristel Hansen, Høje-Taastrup Kommune
Benedicte Isabella Dyekjær, Furesø Kommune valgt
Der var stemmelighed mellem Christine Nuppenau, Skovskolen og Kristel Hansen, Høje-Taastrup Kommune.
Christine Nuppenau tilbød at blive suppleant, hvilket blev tiltrådt.
Kristel Hansen, Høje-Taastrup Kommune valgt
8. Valg af 1. og 2. suppleant
Valgt/ på valg år
2019/2020: Suppleant Benedicte Isabella Dyekjær, Furesø
2019/2020: Suppleant Kent Alex Larsen, Skive
Da formatet er on-line skal kandidater forhåndsanmelde sig.
Beslutning:
Christine Nuppenau, Skovskolen, valgt
Hans Ove Pedersen, tidl. Lyngby-Taarbæk Kommune, pensioneret, valgt
9. Valg af revisorfirma
PK Revision, Rugårdsvej 46C, 5000 Odense C
Beslutning:
PK Revision valgt som revisorfirma
10. Eventuelt
Flere takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer, Mette Esbjerg Jørgensen og den afgående formand Kirsten Lund
Andersen,
På bestyrelsens vegne
Fmd. Kirsten Lund Andersen

