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Referat fra Bestyrelsesmöde 24. april 2015
Mödet blev afholdt:

Fredag den 24. april 2015, kl. 13.00 – 17.00
Köbenhavns Universitet
Rolighedsvej 23
1958 Frederiksberg

Til stede:

Trine Ovesen, Nordea Fonde
Erik Solfjeld
Johan Östberg
Palle Kristoffersen
Karsten Klintö
Thomas B. Randrup (ref)
Anders Matthiessen
Helene Berger
Ingjerd Solfjeld
Eva Persson fra kl. 15.30

13.30-13.40

Godkendelse af referat fra mødet den 31. oktober 2014.
Referat et blev godkendt uden anmärkninger.

13.40-14.10

Formandens beretning for 2014 og fremlæggelse af regnskab
Årsberetningen blev gennemgået af Thomas og kort diskuteret.
Årsberetningen er vedlagt referatet.
Trine Ovesen fra Nordea Fonde gennemgik Årsrapporten.
Renteindtägterne i 2014 var ca. 12.000 kr, baseret primärt fra
investeringsfondene og det generelt lave renteniveau. Tallet skal ses i
forhold til et tilsvarende afkast på knap 50.000 kr i 2013.
Aktiver i alt for 705.957,24 kr.
Frie midler udgör 7.536,65 kr.

Fonden støtter initiativer, der udvikler byens grønne islæt. Fonden er oprettet af de nordiske
foreninger for træplejere og anlægsgartnere.
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14.10-14.20 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
2014 – 2016
2014 – 2015
2013 – 2014
2014 – 2015
2014 – 2015
2013 – 2014
2014 – 2015
2014
–
2015

Eva Persson er genudpeget af Svensk Trädförening for 2015 - 2016.
Erik har skiftet job fra Oslo Kommune til Vegetaten i Norge, som
rådgiver på träspörgsmål. Erik havde indstillet til bestyrelsen at Ingjerd
Solfjeld träder ind i bestyrelsen som repräsentant for forskningsmiljöet i
Norge i stedet for Erik. Bestyrelsen takkede Erik for en lang og
vedholdende indsats, og tiltrådte enstemmigt at byde Ingjerd velkommen
i bestyrelsen.
14.20-14.50

Legatbevillinger v/ Palle
Der var tidligere udsendt opslag til de skandinaviske fagmiljöer. Ved
deadline var der indkommet 4 ansögninger, der alle var fra Sverige. Palle
gennemgik ansögningerne én for én, og fremlagde sin indstilling til
bestyrelsen.
Bestyrelsen roste Palles arbejde med annoncering af legatet og analyse af
ansögningerne. Efter grundig diskussion besluttede bestyrelsen at tildele
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6.000 Dkr til Helena Thelander som repräsentant for den ideella
föreningen Hållbar Utveckling Skåne (HUT, Skåne). Pengene er doneret
som stötte til afholdelse af seminaret ”Skånska träd – ett nätverk för
urbana träd i Skåne”.
Johan tager dialogen med konferencearrangörerne og forsöger at komme
til at opträde på konferencen hvor NFB kan präsenteres / introduceres.
Johan sikrer sammen med Thomas at pengene overföres.
Bestyrelsen besluttede at fölgende forudsätninger skal indskärpes ved
fremtidige tildelinger:
 Projekter der finansieres skal afkräves en kort afrapportering.
 Projekter der finansieres skal helst kunne publiceres i nationale
fagtidsskrifter.
Derudover besluttede bestyrelsen fremover at beskrive i annonceringerne
at donationer målrettes lönomkostninger og at overheads forventes
medfinansieret fra institutionerne. Palle opdaterer legatbevilling-opslaget,
der präsenters på näste möde.

14.50-15.00

Status vedr. hjemmesiden v/ Johan
Med Eriks udträden af bestyrelsen overtager Johan ansvaret for NFB’s
hjemmeside. Thomas og Johan prioriterer at få hjemmesiden opdateret
inden 1. juni.
Bestyrelsen understregede behovet for at synliggöre og markedsföre
fonden. Hjemmesiden betragtes fortsat som et väsentligt aktiv i denne
forbindelse.

15.00-16.30

Hvordan kommer vi videre med fondens arbejde?
Karsten har indgået aftale med Köbenhavns Universitet vedr. den årlige
Byträskonference, således at i 2015 vil en del af deltagerafgiften tilfalde
Forskningsfonden. Karsten vil formidle erfaringerne med bestyrelsen på
näste möde for at kunne sprede denne model til de övrige lande.
Helene og Ingjerd vil arbejde med kursusarrangörer og foredragsholdere i
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Norge om at donere honorarer til fonden. Erfaringerne vil deles med
bestyrelsen på näste möde.
Karsten har fortsat dialog med planteskole der önsker at donere penge per
solgt enhed.
Karsten har fortsat dialog med en planteskole der har tilbudt at donere 10
träer til fonden. Bestyrelsen udtrykte stor gläde ved denne donation, og
dröftede forskellige muligheder for at kapitalisere träerne, således at
värdien kan indgå i fondens bundne opsparing. Karsten fortsätter
dialogen med planteskolen, og arbejder videre med denne mulighed for
tilskud til fondens grundkapital.
Palle og Anders arbejder med at få produceret et logo til Fonden. Der
präsenteres 3 opläg på mail, som diskuteres og besluttes inden 1. juni
2015.
Helene fortsätter diskussionen med branchen i Norge om at Norske
planteskoler bidrager til Fonden.
Eva understregede, at hun finder at i Sverige er behovet for en tydeligere
markedsföring det mest aktuelle. Johan og Thomas udarbejder oplæg til
kort notat der beskriver foreningen og som kan anvendes ved
henvendelser til mulige donatorer.
Anders taler med DAG og dermed de nordiske anlägsgartnerforeninger
om muligehden for at anläsgagartnerbranchen i de nordiske lande kan
bidrage til fonden.

16.30-17.00

Evt. herunder fastsættelse af næste møde
Erik og Eva berettede om at både Norsk Trepleiforum og Svensk
Trädforening har afholdt kursus i Tree Risk Assessment Qualification
Track (ISA kursus), kursus over 3 dage inkl. ekseamen. Kurserne har
väret en stor succes og forventes gentaget. Koordinering på Nordisk
niveau kan väre fint, for at minimere udgifter til eksperter mv.
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NINA i Norge har fået midler til at ivärksätte et projekt til at beskrive
värdierne ved byträer, samt folks villigehed til at betale for disse värdier.
Palle opfordrede til at der bliver arrangeret en konference i forbindelse
med 30 –års jubiläet for den förste Nordiske Träplejedag. Palle
argumenterede for at Fonden bör se med velvilje på at stötte et sådan
arrangement, mod at en del af overskuddet fra en konference kan gå til
Fonden. Der synes ikke umiddelbart at väre initiativer igang med at
arrangere en jubiläumskonference.
Eva spurgte til bestyrelsens holdning til et evt. Finsk medlemskab af
NFB. Bestyrelsen vil väre meget åbne for en dialog hvis Finsk
Träplejeforening henvender sig.
Palle annoncerede Have & Landskab 2015 i Slagelse, August 26.-28.

Näste möde:

23. oktober 9-12, på Köbenhavns Universitet, alternativt hos Karsten på
Frederiksberg Kommune.

/ Thomas
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