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Dato: 19. april 2013
Referat fra årsmøde i Nordisk Fond for Bytræer.
Fredag den 19. april 2012, kl. 11.00 – 14.00

Mødet afholdt hos:

HedeDanmark
Ringstedvej 20
4000 Roskilde

Deltagere: Anders Mathhiessen, Thomas B. Randrup (referent), Tage Rønne, Palle Kristoffersen,
Erik Solfjeld, Helene Berger, Eva Persson.

1.

Godkendelse af referat fra mødet den 26. oktober 2012.
Referatet godkendt.

1a.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

2.

Formandens beretning for 2012 og fremlæggelse af regnskab v/Thomas
Thomas aflagde beretning og fremlagde regnskab. Begge blev godkendt og
underskrevet.
Overførsler fra Norge og Sverige er i Danske kr.
Disponible midler pr. 16. april 2013 er DKR 88.632,55

2a.

Bestyrelsens sammensætning
DTF har udpeget nyt medlem pr. 2014. Vedkommende er inviteret til at deltage i
bestyrelsesmøderne i 2013.
Palle har skiftet job fra Københavns Universitet til Styrelsen for Slotte og
Kulturejendomme. Dermed er der pt ingen af fondsbestyrelsens medlemmer som er
direkte tilknyttet forskningsverdenen.

Fonden støtter initiativer, der udvikler byens grønne islæt. Fonden er oprettet af de nordiske
foreninger for træplejere og anlægsgartnere.
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Bestyrelsen diskuterede bestyrelsens relationer til de respektive forskningsmiljøer, og
behovet for at fastholde den tætte dialog til såvel træplejeforeninger som
forskningsmiljøer.
Bestyrelsen vil fortsat være opmærksom på at få udpeget endnu et medlem fra
Sverige, og meget gerne en person med stor tilknytning til forskningsverdenen.

3.

Legatbevillinger v/ Palle
Palle har formelt overtaget rollen som koordinator af legatbevillingerne.
Der er ikke indkommet ansøgninger.
Bestyrelsen enedes om at udarbejde og udlevere en markering, f.eks. et diplom, ved
fremtidige uddelinger.

4.

Status vedr. hjemmesiden v/ Erik
Erik redegjorde for status. Det blev besluttet at prioritere færdiggørelsen af
hjemmesiden, samt at ligge årsrapport og den relaterede beskrivelse ud på
hjemmesiden.
Erik vil i samarbejde med Helene færdiggøre hjemmesiden inden 1. juni 2013.

5.

Hvordan kommer vi videre med fondens arbejde? v/alle
Thomas opsummerede vedr. hidtidig praksis vedr. indtægter og uddelingsstrategi.
Bestyrelsen er enig i det fortsatte behov for at relevant forskning bedrives i Norden.
Thomas foreslog at forskningsmiljøerne stimuleres til at se muligheden i at få tildelt
f.eks. 100.000 kr. i 2014 eller 2015. Dette kan f.eks. være baseret på støtte til en
forskningsbaseret fælles nordisk træplejekonference, med indskud af
risikovilligkapital og med mulighed for at få en del af det evt. overskud.
Bestyrelsen var enige om at arbejde videre med denne idé, baseret på at konferencen
bør være praksisrettet. Derudover enighed om, at formanden tager dialogen med
forskningsmiljøerne, for at undersøge den umiddelbare interesse. Konkrete
tilbagemeldinger fra forskningsmiljøerne skal foreligge senest 1. september.

Fonden støtter initiativer, der udvikler byens grønne islæt. Fonden er oprettet af de nordiske
foreninger for træplejere og anlægsgartnere.

NORDISK FOND FOR BYTRÆER
V/Thomas B. Randrup
Johannevej 27
DK 2970 Hørsholm

Bestyrelsen 2013
Fra Danmark: Anders Mathhiessen,
Thomas B. Randrup (formand), Tage
Rønne, Palle Kristoffersen.
+ (45) 3045 3843
Fra Norge: Erik Solfjeld,
Helene Berger.
Email: thra@hededanmark.dk
Fra Sverige: Eva Persson.
________________________________________________________________________________________________

Fondsbestyrelsen påtager sig alle ansvaret for at promovere denne idé i de respektive
foreninger.
Tage Rønne foreslog at fonden er mere aktiv ved relevante arrangementer i forhold til
at inddrive penge. Helene fugte op, og foreslog at bestyrelsesmedlemmerne var mere
aktive i forhold til at fortælle om foreningen. Thomas vedsender 3-4 standard slides til
brug for dette.
Erik foreslog at fonden retter henvendelse til firmaer med trælogoer, med henblik på
at generere en ’afgift’ til fonden.
Palle foreslog en konkurrence med fokus indenfor træpleje. Dette alt primært for at
promovere foreningen.

6.

Evt. herunder fastsættelse af næste møde
Næste møde afholdes den 25. oktober i København eller omegn. Thomas og Anders
koordinerer.

Mødet afsluttet ca. kl. 13.00 med frokost.

/Thomas

Fonden støtter initiativer, der udvikler byens grønne islæt. Fonden er oprettet af de nordiske
foreninger for træplejere og anlægsgartnere.

