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Referat fra årsmøde i fonden fredag den 25. april 2014, kl. 11.00 – 14.00

Mødet afholdt hos:

Danske Anlægsgartnere
Islands Brygge 26
2300 København S

Deltagere: Thomas B. Randrup, Karsten Klintø, Palle Kristoffersen, Erik Solfjeld, Helene Berger og
Eva Persson
Afbud: Johan Østberg
Fraværende: Anders Mathhiessen
Gæst fra pkt. 1 – 4: Christine Lund, Nordea Fonde

Dagsorden for mødet:
1. 11.00-11.10

Godkendelse af referat fra mødet den 25. oktober 2013.
Underskrivelse af referat.

Referatet blev godkendt og underskrevet.
2.

11.10-11.30

Formandens beretning for 2012 og fremlæggelse af regnskab

Formanden gennemgik den skriftlige beretning, hvorefter Christine Lund gennemgik
regnskabet.
Bestyrelsen noterede sig et aktuelt tab på den bundne kapital på ca. 47.000 kr grundet den
lave rente.
Bestyrelsen enedes om en opfordring til de nationale træplejeforeninger, der sædvanligvis og
meget generøst, donerer midler til Fonden, at samle disse tidsmæssigt og helst inden 31.12.
således at midlerne kan investeres samlet. Foreningerne anbefales at indbetale forventede
2014 bidrag til fonden senest 1. juni, hvorefter Nordea Fonde vil sikre en samlet investering
af indestående på kapitalkontoen.
Bestyrelsens medlemmer vil alle følger op vedr. evt. indbetalinger fra de respektive
foreninger.

Fonden støtter initiativer, der udvikler byens grønne områder. Fonden er oprettet af de nordiske
foreninger for træplejere og anlægsgartnere.
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Årsrapport og beretning blev underskrevet.

3.

11.30-11.50

Bestyrelsessammensætningen

Navn
Thomas B. Randrup
Helene Berger

Rolle
Formand
Medlem

Eva Persson

Medlem

Karsten Klintø

Medlem

Anders Matthiessen

Medlem

Erik Solfjeld

Særlig
kyndig
Særlig
kyndig
Særlig
Kyndig

Palle Kristoffersen
Johan Östberg

Valg
Valgt af bestyrelsen for 3 år
Udpeget af Norsk Trepleieforum
for 2 år
Udpeget af Svensk Trädförening
for 2 år
Udpeget af Dansk Træplejeforening
for 2 år
Udpeget af Nordisk Præsidium for
Anlægsgartnere for 2 år
Udpeget af bestyrelsen som
repræsentant fra Norge for 2 år
Udpeget af bestyrelsen som
repræsentant fra Danmark for 2 år
Udpeget af bestyrelsen som
repræsentant fra Sverige for 2 år

Periode
2011 – 2013
2012 – 2013
2013 – 2014
2014 – 2015
2012 – 2013
2013 – 2014
2012 – 2013
2014
–
2015

Helene Berger er genudpeget af Norsk Trepleieforum for perioden 2014-2015.
Anders Matthiessen er genudpeget af Nordisk Præsidium for Anlægsgartnere for
perioden 2014-2015.
Palle Kristoffersen blev genudpeget af bestyrelsen for perioden 2014 – 2015.
Thomas B. Randrup blev genudpeget af bestyrelsen som formand for perioden 2014-2016.

4.

11.50-12.30
Diskussion af evt. omlægning af fondskapitalen.
Christine indledte med at berette, at hun har tjekket Fondens Fundats. Da denne følger
anbringelsesbekendtgørelsen, er det muligt at omlægge 50 pct. af den bundne kapital fra
obligationer til aktier.
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Efter gennemgang af Fondens aktuelle finansielle situation, samt en efterfølgende debat
vedtog en enig bestyrelse at foretage følgende omlægning af Fondens bundne kapital:
25% af den bundne kapital omlægges i aktier og 75% fastholdes i obligationer.
Obligationerne omlægges til større sikkerhed ved at 75 % af disse sættes i korte obligationer
og de resterende 25% sættes i Verdens Obligations markedet. Tidligere lå samtlige
obligationer i Verdens Obligations Markedet (20%) og mellemlange obligationer (80%).
Nordea Fonde ved Christine Lund bemyndiges til at forestå omlægningen i forbindelse med
investering af indestående på kapitalkontoen umiddelbart efter 1. juni 2014.
5.

12.30-13.00

Frokost

6.

13.00-13.15
Status vedr. bevilling til konferencen Structural Soils
Thomas gennemgik statusrapporten til Structural Soils konferencen. Bestyrelsen ser meget
positivt på programoplægget.
Bestyrelsen vil promovere konferencen på bedste vis, via personlige og faglige netværk.
Vedr. workshoppen anbefaler bestyrelsen at deltagerne kommer til at bestå af en bred gruppe
af deltagere, (både forskere, udviklere og aftagere), herunder repræsentanter fra de tre
træplejeforeninger. Disse kan f.eks. deltage med 1-2 interesserede repræsentanter fra
praksisverdenen).

7.

13.15-13.30

Legatbevillinger
Studenteropslag – status

Palle vil finde det gamle legatopslag og udvikle et nyt, som sendes til de respektive landes
uddannelsesinstitutioner. Dette vil ske senest 1. juni 2014.

8.

13.30-13.45
Status vedr. hjemmesiden
Erik har arbejdet med hjemmesiden og har afprøvet et par forskellige muligheder. Erik
arbejder videre med den nuværende løsning og forsøger at få hjemmesiden færdig til 1. juni.
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Bestyrelsen roste Eriks store arbejde med hjemmesiden og opfordrede til at den færdiggøres
snarest. Der er behov for at bestyrelsesmedlemmerne melder tilbage på de forespørgsler Erik
og Helene sender i den forbindelse

9.

13.45-14.25

Hvordan kommer vi videre med fondens arbejde?

Bestyrelsens ambition er, at ’bryde is’, altså at se om det er muligt at komme i gang indenfor
forskellige områder:
Følgende tiltag blev aftalt:
1)
Eva har talt med en planteskole om muligheden for at der doneres f.eks. et par kroner
per solgt plante til Fonden. Salgsargumenter kunne være synlighed på hjemmesiden samt
muligheden for at reklamere med, at man aktivt støtter Fonden. Eva har mandat til at gå
videre med denne mulighed.
I Norge tages ideen op via Helene og Erik.
2)
Karsten har indledt en dialog med virksomheder, der kunne være interesserede i at
bidrage til Fonden. Karsten har fået mandat til at fortsætte dialogen, og evt. indgå aftale med
henblik på at virksomhedens navn og logo fremgår på Fondens hjemmeside samt at
virksomheden kan anvende Fondens navn i sin markedsfæring. Bestyrelsen forudsætter at der
er tale om virksomheder som Fonden logisk kan identificere sig med. Periode og længde,
samt andre forhold står til forhandling.
3)
Palle foreslog at ligge en %-del ovenpå deltagergebyret ved udvalgte konferencer,
således at Fonden kunne tilgodeses på denne måde.
De tre træplejerepræsentanter tager kontakt til de respektive foreninger om denne mulighed
som et ekstraordinært tiltag på årets nationale træplejekonferencer.
Derudover kontaktes de nationale primære faglige kursusudbydere for at forhøre sig om
denne mulighed på relaterede konferencer:
Eva / Thomas kontakter Movium
Karsten kontakter Skov & Landskab.
Helene / Erik kontakter Fagus.
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4)
Thomas genererer to siders notat om behovet for fonden. Til inspiration for dette
sender Erik udkast til tekst om værdien af træer i byen og Karsten delte DTF folder ud.

10. 14.25-14.30

Evt. herunder fastsættelse af næste møde

Næste møde afholdes fredag den 31. oktober kl. 11.00 – 14.30 i Københavns-området.

11. Evt
Karsten præsenterede en ide om evt. støtte til oversættelse af ETW spørgsmålsbank fra Engelsk til
Dansk. Oversættelsen er allerede foretaget på frivillig basis i både Norge og Sverige. Bestyrelsen
opfordrede Karsten til at overveje en formel ansøgning der i givet fald kan behandles på næste
møde.

Referent
/ Thomas
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