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Dato Tid 15. marts 2022 kl. 19-20.30 

 

Sted Byens Hus 

 

Til stede 24 medlemmer inkl. bestyrelsen 

 

 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent  
2. Formandens beretning  
3. Fremlæggelse til godkendelse af årsregnskab 2021, samt forslag til anvendelse af eventuelt overskud  
4. Forelæggelse af forslag til budget 2022 og kontingent 2023  
5. Behandling af indkomne forslag – fremsendes senest 22. februar 2022  
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter jvf. vedtægternes §5  
7. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. vedtægternes §8  
8. Eventuelt  
 

Ad 1 Valg af dirigent 

Jacob Munk, DN Gentofte, vælges som dirigent. 

Jacob Munk konstaterer at generalforsamlingen er lovligt varslet og indkaldt. 

Birgitte Rühmann vælges som referent. 

 

Ad 2 Formandens beretning 

Beretningen, der er udsendt med indkaldelsen, gennemgås ledsaget af et flot PowerPoint show. 

Der var enkelte spørgsmål til beretningen: 

Fra hvilket årstal stammer de planteregistreringer, som findes i foreningens databaser? Data stammer op-

rindeligt fra omkring år 2000, men er løbende blevet opdateret med udgående træer m.m. 

Der spørges til, om det er sandt at Landbohøjskolen, da den overtog haven, satte studerende til at passe 

haven? Svaret er, at det kan være sandt, da dele af Landbohøjskolens Have på Frederiksberg passes af stu-

derende den dag i dag. 

http://www.fbhv.dk/
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Der ønskes en uddybelse vedrørende vand i haven, som er nødvendig, når der skal nyplantes. Vandstanden 

i dammen er faldet, og der mangler generelt vand i haven. I sydenden af haven eksisterer en bæk – Maltes 

Bæk, der løber forbi Ellebjergsvej og videre ned til Constantia. Denne bæk blev rørlagt i 1895 i forbindelse 

med ekspropriationen af det nuværende DSB-område. Bestyrelsen havde et håb om, at røret kunne åbnes 

og bækken føres gennem haven og anvendes til vanding. Ved et nyligt møde med Novafos og Gentofte 

Kommune viste det sig, at røret ikke blot fører Maltes Bæk men også kloakvand, så det er ikke en mulighed 

at benytte vandet. 

Andre løsningsmuligheder nævnt af Novafos: 

1. Forsthaven er lavt beliggende, så det er en mulighed at grave en brønd og hente grundvand op. 

Kræver godkendelse fra Gentofte kommune. Der skal da anlægges en primær kanal med forbin-

delse til dammen og et par stikkanaler ud i haven. 

2. Ved Kildeskoven er der en boring, der ikke må benyttes til drikkevand, da vandet overskrider visse 

grænseværdier. Vandet løber under tryk fra Kildeskovshallen og vil efter nærmere undersøgelse 

sandsynligvis kunne benyttes til at vande med. Der vil skulle etableres en stikledning. 

Der arbejdes videre med disse muligheder for vand i haven. 

Beretningen godkendes. 

 

Ad 3 Fremlæggelse til godkendelse af årsregnskab 2021, samt forslag til anvendelse af eventuelt over-

skud 

Regnskabet, der er udsendt med indkaldelsen, godkendes. 

 

Ad 4 Forelæggelse af forslag til budget 2022 og kontingent 2023 

Budgettet, der er udsendt med indkaldelsen, godkendes. 

Det forventes, at der kommer et tilskud på kr. 10.000 fra Gentofte Kommune. 

 

Kontingent 2023 

Fastholdes på kr. 100 pr. år, hvilket godkendes. 

 
Ad 5 Behandling af indkomne forslag  
Der er ikke indkommet nogen forslag. 
 
Ad 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter jvf. vedtægternes §5  
Udsendt med indkaldelsen er dokumentet Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor. 
Kiki Agergaard Winberg og Bo Eggert Dahl ønsker at fratræde og takkes for deres indsats. 
Birgitte Rühmann og Niels Nørgaard genvælges. 
Jette Markussen nyvælges til bestyrelsen. 
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Ad 7 Valg af revisor og revisorsuppleant jf. vedtægternes §8  
Revisor Steffen Syrach-Larsen genvælges og Niels Nørgaard nyvælges som revisorsuppleant.  
 
Ad 8 Eventuelt  
Vedligeholdelsesplan for Forsthaven: 
I år har Gentofte Kommune afsat et budget på omkring kr. 350.000. Kommunen er bedt om at prioritere 
fjernelse af brombær, hindbær, døde og udvalgte selvsåede vækster, hækkeklipning, vedligeholdelse af 
stier og plæner m.m. 
Der er plads til en frivillig indsats, så Birgitte vil på Facebook opfordre til, at man samles om, hvad der skal 
ryddes. Dette så en indsats kan målrettes og det er de rigtige vækster, der ryddes. 
 
Der er ros til bestyrelsen for det fremsendte materiale og gennemførelsen af generalforsamlingen. 
 
Der kommer en opfordring til at arrangere flere ture med DOF. I forvejen er der en årlig tur ved ornitolog 
Thomas Vikstrøm. 
 
Samarbejde med skoler: Tove Aller har et samarbejde med skolernes 3. klasser og spørger til, om der kan 
blive lagt foldere på Gentofte Kurset og gymnasierne i nærheden af Forsthaven. 
 
Bestyrelsen efterlyser medlemmer, som kan foretage rundvisninger i haven. 
 
Der spørges til pædagogiske tiltag overfor skole- og børnehaveklasser og svaret er, at i den kommende ud-
viklingsplan for Forsthaven, er der taget højde for blandt andet dette. 
 
Spejderne har tidligere udført arbejde og er interesserede i at det retableres og fx kan give et spejder-
mærke. 
 
Der opfordres til, at alle deltager d. 3. april kl. 10-13 i Den Nationale Affaldssamlingsdag arrangeret af Dan-
marks Naturfredningsforening. 
 
Charlottenlund d. 22. marts 2022 
 

Jacob Munk 
_______________________________________________________________________________________ 
Dirigent Jacob Munk   Referent Birgitte Rühmann 
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