
 

 

8. 9. 2021 

2021 

Park- og Naturforvalterne: Indkaldelse til generalforsamling  

Afholdes som webinar 

Torsdag d. 23. september 2021 

Kl. 13:00 til 15:00 

Der er medsendt særskilt tilmeldingsformular 

 

Park- og Naturforvalterne, generalforsamling 2021 

I henhold til foreningens vedtægter § 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling d. 23. september 

2021, med følgende dagsorden i henhold til vedtægternes §4, stk. 5. 

 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslår dirigent. 

Valg af stemmetællere: Der benyttes online afstemning. 

Beslutning: 

 

2. Aflæggelse af beretning. 

Formandens beretning.          

Beretninger fra udvalg m.v. 

Beslutning: 

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab    

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

Regnskabet for 2020 afspejler et år, hvor det ikke har været muligt af afholde Danske Parkdage. Visse 

budgetterede omkostninger ikke været afholdt; bl.a. til PartnerLandskab , Nordic Green Space Award o.a..  

 

Vintermødet 2020, der blev afholdt inden nedlukningen, gav et nettooverskud på ca. 21.000 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 var i 2020 ca. 40.000 kr. mindre end budgetteret og det budgetterede overskud på Danske 

Parkdage, 75.000 kr., blev i sagens natur ikke realiseret. Regnskabet udviser på denne baggrund et beskedent, men 

positivt resultat på ca. 9.000 kr., mod budgetteret ca. 47.000 kr. 

Egenkapitalen er forbedret til 952.941 kr. i 2020, hvilket giver en god likviditet og sikkerhed for foreningens 

fortsatte virke. 

Indstilling 

Det indstilles, at det reviderede regnskab godkendes. 

Beslutning: 

  

4. Forelæggelse af budget 2022 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 

2022 fastholdt på samme niveau som tidligere; 75.000 kr. Udgiftsposterne vedrørende foreningens daglige drift 

holdes stort set uændrede i forhold til budgettet for 2021. Der afsættes midler til netværksgrupper, Dansk 

Landskabspris. Projekterne PartnerLandskab og Nordic Green Space Award skrives ud af budgettet, da der ikke har 

været aktivitet. I stedet afsættes 50.000 til kvalitetsarbejde m.m. Prioriteringen fremgår således stadig af 

budgettet, men rammen er mere rummelig. 

Der afsættes 15.000 til samarbejde med forskning m.m.. Samlet budgetteres med et overskud på 9.500 kr. 

 

Der foreslås et budget med et samlet positivt resultat på 9.500 kr.  

 

http://www.parkognatur.dk/
http://www.parkognatur.dk/


 

 

Det foreslås, at der fortsat er to kontingenttyper, nemlig et almindeligt enhedskontingent – en fast pris for alle - 

uden rabatordning samt et kontingent for pensionistmedlemmer. Budgetforslaget for 2022 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 9.500 kr. 

Beslutning: 

 

5. Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer. 

     

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

I vedtægterne er fastlagt, at 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år; mens formand og 2 

bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Suppleanter er på valg hvert år. Den eneste post der besættes ved valg 

fra generalforsamlingen, er formandsposten. Næstformand og kasserer o.a. vælges af bestyrelsen. 

I nedenstående oversigt fremgår, hvem der er på valg ved årets generalforsamling. 

 

I 2021 er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg.    

Valgt/på valg år:  

2019 2021 Henriette Lunn Vonsbæk, Københavns Kommune   

2019 2021 Steen Himmer, Gladsaxe Kommune  

2019 2021 Kirsten Høi Herlev Kommune  

2019 2021 Karsten Linding, Ballerup Kommune  

Da formatet er on-line bedes kandidater forhåndsanmelde sig. 

Beslutning: 

 

7. Valg af 1. og 2. suppleant 

Valgt/ på valg år:  

2020 2021 Hans Ove Pedersen, Pensioneret, SUPPLEANT  

2020 2021 Christine Nuppenau, Skovskolen, SUPPLEANT  

Da formatet er on-line bedes kandidater forhåndsanmelde sig. 

Beslutning: 

       

8. Valg af revisorfirma 

PK Revision, Rugårdsvej 46C, 5000 Odense C 

Beslutning: 

 

9. Eventuelt 

 

På bestyrelsens vegne 

Fmd. Jon Pape 


