Referat fra generalforsamling lørdag den 17. oktober 2020 kl. 10.
Afholdt online som videokonference
Forud for selve generalforsamlingen bød formand Karen Margrethe Olsen velkommen til deltagerne.
Dagsordenen var efter vedtægterne
1.

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog: Henriette Soja
Der var ikke andre forslag, Henriette Soja blev valgt til dirigent.
Herefter konstaterede dirigenten, at videogeneralforsamlingen var lovlig indkaldt den 10.
september 2020.

2.

Valg af referent
Dirigenten foreslog sekretariatsleder Nanna Uhrbrand til referent. Der var ikke andre forslag.
Nanna Uhrbrand blev valgt til referent.

3.

Valg af stemmetællere
Dirigenten foreslog Nanna Uhrbrand og Bo Manderup-Jensen til stemmetællere. Der var ikke
andre forslag. Nanna Uhrbrand og Bo Manderup-Jensen blev valgt som stemmetællere.
Dirigenten oplyste, at stemmetællerene var tilstede på samme matrikel som hende, og i tilfælde
af afstemning, ville hun også kunne følge optællingen.

4.

Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for 2019
Formanden Karen Margrethe Olsen fremlagde bestyrelsens beretning for 2019, og gjorde
opmærksom på, at såvel bestyrelsens samt fagudvalgenes skriftlige beretninger er tilgængelige
på Landsforeningens hjemmeside.
Herefter ridsede hun kort op, hvad bestyrelsen aktuelt arbejder med:
Ditte Thye har trukket sig som formand for Planudvalget. Bestyrelsen arbejder derfor på at finde
en efterfølger. Formanden takkede Ditte Thye, for det store arbejde hun har lagt i udvalget
gennem sin tid formand.
Kirsten Lund-Andersen har overgivet formandsposten for Have- og Landskabsudvalget til
Margrethe Floryan. Margrethe Floryan har siddet i Have- og Landskabsudvalget i en lang
årrække. Kirsten Lund-Andersen forsætter i udvalget som menigt medlem. Formanden takkede
Kirsten Lund-Andersen for det store arbejde hun har lagt i udvalget gennem sin tid som formand.
Herudover fortalte formanden at Landsforeningen er inviteret til drøftelse af fredningsstrategi
for de næste 10 – 15 år i Det Særlige Bygningssyn.
Hun opridsede et par af de aktuelle frednings- og plansager.
Herefter orienterede formanden kort om Landsforeningens projekt: ”En Fælles Sag”. Analysen fra
konsulentfirmaet ”Ingerfair” er færdig og afleveret. Bestyrelsen arbejder nu på at få
anbefalingerne omsat til konkrete tiltag. Rapporten kan rekvireres ved at skrive til
anne.midtgaard@byogland.dk
Der arbejdes også på at afholde medlemsmøder i løbet af foråret.

Landsforeningen har modtaget henvendelse fra en lokalforening, der ønskede gode råd ang.
affaldssortering og antallet af de mange og store skraldespande i historiske bykerner og
kulturmiljøer. Sekretariatet arbejder på en eksempelsamling med gode løsninger.
Samtidig er der stort fokus på placering af solcelle-anlæg i det åbne land. Sammen med
lokalforeninger, hvor problematikken er aktuel, arbejder formanden på at udarbejde
anbefalinger til, hvordan landets kommuner kan placere solceller med skyldigt hensyn til
kulturlandskabet og kulturværdier. Anbefalinger og en politik på området forventes vedtaget på
næste bestyrelsesmøde. Herefter vil formanden præsentere erhvervsminister Simon Kollerup for
vores forslag og anbefalinger. Bestyrelsen håber, at lokale medlemmer vil bruge anbefalingerne
og politikken i dialogen med lokalpolitikerne.
Der er planer om at digitalisere ældre udgaver af bladet by & land. Landsforeningen forsætter
med at udgive by & land som fysiske blade.
Formanden kunne ligeledes berette, at bestyrelsen kigger på at få et nyt logo. Det er håbet, at
det kan præsenteres på den næste fysiske generalforsamling i Svendborg i 2021.
Der var ingen spørgsmål til bestyrelsens beretning.
Beretningen blev taget til efterretning.
Herefter gav dirigenten ordet til den nye formand for Have- og Landskabsudvalget, Margrethe
Floryan, til en kort præsentation. Hun arbejder som museumsinspektør på Thorvaldsens
Museum. Som formand for Have- og Landskabsudvalget vil fokus være på betydningsfulde haver
og samarbejdet med lokale foreninger.
Pause på fem min pga. tekniske problemer

5.

Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2019
Kasserer Anne Midtgaard Jønsson gennemgik regnskabet for 2019 i hovedtal.
Peter Hee gjorde opmærksom på en tastefejl i det viste sammendrag af regnskabet. Herefter blev
der skiftet til revisorens protokol.
Det samlede overskud er på 140.277 kr. Det skyldes bl.a., at Slots- og Kulturstyrelsen har
reguleret tilskud til foreningens virke.
Bestyrelsen har øremærket en del af overskuddet til foreningsudvikling.
Det blev foreslået at sætte regnskabet op på en lettere og mere gennemskuelig måde. Kasseren
vil, sammen med sekretariatsmedarbejder Mette Krag, arbejde på at lave ny opsætning
Der var ingen yderligere spørgsmål og regnskabet for 2019 blev godkendt.

6.

Behandling af indkomne forslag.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag.

7.

Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2021, herunder fastsættelse af kontingent.
Kasseren gennemgik budgettet i hovedtal.
Det forventede årsresultat i 2021 er et overskud på 26.000 kr.
Dirigenten spurgte om kontingenterne forbliver uændrede i 2021?
Kasseren kunne bekræfte, at bestyrelsen forslår uændrede kontingenter for 2021.
Der blev spurgt til, hvorfor det fremlagte budget var for 2021 og ikke 2020.
Budget for 2020 blev godkendt på generalforsamlingen i Hjørring i 2019.
Herefter var der ikke flere spørgsmål og budgettet for 2021 blev godkendt.

8.

Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
På valg til bestyrelsen var (vælges for to år):
Karen Margrethe Olsen (modtog genvalg),
Søren Hossy (modtog genvalg),
Ditte Thye (modtog ikke genvalg),
Anders Myrtue (modtog ikke genvalg)
Dirigenten gennemgik, hvem der modtog genvalg og hvem der ønskede at træde ud af
bestyrelsen. Herefter konstaterede hun, at der skal findes to nye medlemmer. Bestyrelsen havde
på forhånd forslået Rudi Rusfort Krag og Peter Tom-Petersen.
Rudi Rusfort Kragh præsenterede sig selv.
Peter Tom-Petersen deltog ikke i generalforsamlingen. Formanden gav derfor en kort
presentation.
Ingen ønskede skriftlig afstemning, og der var ingen modkandidater.
Derefter blev Karen Margrethe Olsen, Søren Hossy, Peter Tom-Petersen og Rudi Rusfort Kragh
valgt til bestyrelsen.
På valg til suppleanter var (vælges for et år):
Claus M Smidt (modtog ikke genvalg)
Peter Hee (modtog genvalg)
Bestyrelsen foreslog Mette Lyhne.
Mette Lyhne deltog ikke i generalforsamlingen, formanden gav en kort præsentation.
Der var ikke modkandidater, derefter blev Peter Hee og Mette Lyhne valgt til suppleanter.
Herefter takkede formanden de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store engagement og
indsats i bestyrelsen.

9.

Valg af revisor (vælges for et år)
Bestyrelsen foreslog revisor Leif Hansen.
Der var ikke modkandidater. Leif Hansen blev valgt for endnu et år.

10.

Bekræftelse af mødested og tidspunkt for næste års generalforsamling og valg af mødested for
generalforsamlingen om to år
Årsmøde i Svendborg maj/juni 2021. Rudi Kragh fik ordet og fortalte at årsmødet er planlagt til
Grundlovs dag 5. juni 2021. Hovedstrukturen bliver som planlagt fra maj 2020. Det blev vedtaget,
at årsmødet 2021 skal være i Svendborg.
Karen Margrethe Olsen hilste fra formanden i Sorø, Helge Torm, og oplyste, at Sorø gerne er vært
ved årsmødet 2022. Herefter blev det bekræftet at årsmødet 2022 skal foregå i Sorø.

11.

Eventuelt
Anders Myrtue takkede for mange spændende år og godt samarbejde i bestyrelsen.
Bente Kjøller (Lyngby) sagde tak til bestyrelsen for dens kæmpe store indsats.
Søren Hossy takkede formanden for samarbejdet og hendes indsats i Landsforeningen.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Til slut takkede formanden Karen Margrethe Olsen dirigenten Henriette Soja for god og
kompetent mødeledelse. Hun takkede også sekretariatet for god teknisk bistand, som har gjort
det muligt at afholde video generalforsamling.

Henriette Soja
Dirigent

Karen Margrethe Olsen
Formand

