
 

 

2022 
Park- og Naturforvalterne: Generalforsamling  

Onsdag d. 7. september 2022 
17.15 – 18.00 

HOTEL MILLING 
Vestergade 29, 4930 Maribo 

Alle medlemmer kan deltage i generalforsamlingen, uanset deltagelse i Danske Parkdage. Man kan også deltage i 
generalforsamlingen online via TEAMS. Særskilt mødeindkaldelse med link følger på www.parkognatur.dk 

 
Park- og Naturforvalterne, generalforsamling 2022 
I henhold til foreningens vedtægter § 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling d. 7. september 2022 
kl. 17:15 med følgende dagsorden i henhold til vedtægternes §4, stk. 5. 
 
1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslår dirigent. 
Valg af stemmetællere. 
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 2021 afspejler et år, hvor det igen var muligt af afholde både Vintermøde og Danske Parkdage. 
Visse budgetterede omkostninger har ikke været afholdt; bl.a. til PartnerLandskab og Nordic Green Space Award. 
Konference-aktiviteterne – vintermødet og parkdagene – gav samlet et nettooverskud på ca. 100.000 kr. som er 
differencen mellem deltagerbetaling og eksterne udgifter forbundet med afholdelsen. Der budgetteres med at 
Danske Parkdage giver et overskud mens vintermødet, der er et arrangement med færre deltagere, blot så vidt 
muligt skal ”hvile-i sig-selv”, når sekretariatets arbejdsindsats medregnes. 
Kontingentindtægterne var i 2021 ca. 20.000 kr. mindre end budgetteret. Det samlede regnskab udviser på denne 
baggrund et positivt resultat på ca. kr.184.000 kr. (uden finansielle indtægter/ udgifter), mod budgetteret ca. 
45.000 kr. Regnskabet viser en egenkapital på 1.160.254 kr. i 2021, og der er fortsat en god likviditet og sikkerhed 
for foreningens arbejde. 
Indstilling 
Det indstilles, at det reviderede regnskab godkendes. 
Beslutning: 
 
4. Forelæggelse af budget 2023 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 
2023 fastholdt på samme niveau som de seneste par år; 75.000 kr. Udgiftsposterne vedrørende foreningens 
daglige drift holdes på samme niveau som i budgettet for 2022. Der afsættes midler til at understøtte 
netværksgrupper i foreningen og til arbejdet med Dansk Landskabspris. Der afsættes desuden fortsat 50.000 til 
kvalitetsarbejde m.m. Endelig afsættes der fortsat 15.000 til samarbejde med forskning og brancheorganisationer, 
eks. Green Cities. 
Der foreslås et budget med et samlet positivt resultat på 9.500 kr. 
Det foreslås, at der fortsat er to kontingenttyper, nemlig et almindeligt enhedskontingent – en fast pris for alle 
ordinære medlemmer - samt et kontingent for pensionistmedlemmer. Budgetforslaget for 2023 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 formand og 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 2022 er formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter på valg. 
 
6.1 Valg af formand 
Generalforsamlingen skal vælge formand. 
Nuværende formand Jon Pape, der blev valgt i 2020, er på valg. Jon Pape genopstiller til formandsposten. 
Beslutning 
 
6.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
Følgende 2 bestyrelsesmedlemmer valgt i 2020 er på valg. 
Kristel Jelstrup Hansen, medlem, Høje-Taastrup Kommune  
Benedicte Isabella Dyekjær, medlem, Furesø Kommune 
Begge genopstiller    
Beslutning: 
 
6.3 Valg af 1. og 2. suppleant 
Følgende 2 suppleanter er på valg. Begge genopstiller. 
Christine Nuppenau, suppleant, Skovskolen 
Hans Ove Pedersen, suppleant, pensioneret 
Beslutning: 
       
7. Valg af revisorfirma 
PK Revision, Rugårdsvej 46C, 5000 Odense C 
Beslutning: 
 
8. Eventuelt 
 
 
23.8 2022 


