København, 24. maj 2017

Referat Danske Landskabsarkitekters generalforsamling 2017
Danske Landskabsarkitekters (DL) ordinære generalforsamling blev afholdt i Akademiker Tårnet på Frederiksberg fredag den 24. marts 2017.
Referatet skal sammenholdes med årsberetningen ”KUREREN” udsendt i marts 2017. KUREREN kan downloades fra
DL´s hjemmeside: http://www.landskabsarkitekter.dk/om_os/generalforsamling
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Referat
Som indledning bød formand Susanne Renée Grunkin velkommen til Akademiker Tårnet, og til DL´s generalforsamling (GF). Herefter var der en kort præsentation af den siddende bestyrelse, sekretariat og redaktør.
1.0 Valg af dirigent
Efter forslag fra Susanne blev Margrethe Holmberg valgt som dirigent. Margrethe takkede for valget og kunne
konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægternes § 7 og § 9. Hvis man havde
fuldmagter med, var det nu sidste chance for at aflevere dem. Stemmetællere blev valgt, og herefter blev dagsorden godkendt.
2.0 Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for 2016-2017
Margrethe Holmberg gav ordet til formanden.
Susanne Renée Grunkin gennemgik bestyrelsen arbejde det forgangne år; Bestyrelsen har set tilbage på årets
begivenheder og aktiviteter gennem året 2016-17, hvor begrebet ”TIDEN” blev løftet op i foreningen som et
tema. Igen i år spørger vi; Har vi nået vores mål og hvilken effekt havde indsatserne?
Jubilæum: Foreningens 85 års jubilæum har været en af årets store begivenheder. 85 år fortæller om en lang
fælles faglig historie. Det blev fejret med en sejltur og faglige oplæg i Københavns Havn, og der skal lyde en stor
tak til Helle Hagelund, studentermedhjælper Emil Rosenstrøm samt bestyrelsesmedlemmer Elzélina Van Melle
og Philip Dahlerup som har lagt mange kræfter i planlægning af arrangementet. Ud over de mange mdl´ere som
deltog, var det glædeligt, at mange af vores faglige venner fra de nordiske lande også var med.
Digitalisering af Landskab: En anden milepæl som vi har nået i 2016, er digitalisering af tidsskriftet Landskab.
Alle kan nu frit downloade årgangene fra 1920 og frem til 2012 på foreningens hjemmeside. Ud over det arbejdet der har ligget i sekretariatet, skylder vi Jakob Kamp, Liv Oustrup, Caroline Andersen og i særlig grad Annemarie Lund en stor tak for deres uvurderlige indsats og mange timeres frivillige arbejde. Susanne overrakte
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herefter et gavekort til Annemarie, så arbejdsgruppen kunne tage på Dansk Arkitektur Center og nyde en fælles
frokost.
Landskab: Efter 55 år hos Arkitektens Forlag har LANDSKAB nu skiftet udgiver. Fra årsskiftet har det være Akademisk Arkitektforeningen som udgiver bladet for os. Overgangen har ikke være uproblematisk, men tingene er
ved at falde på plads, og bestyrelsen vil på det kommende strategiseminar arbejde videre med udvikling af
bladet – rammer og situation - i dialog med redaktionsudvalget. Og så skal der også lyde en stor tak til Charlotte
Horn som træder ud af redaktionsudvalget efter ni års engageret arbejde.
Samarbejde og netværk: Elzélina Van Melle fortsatte med at orientere om det internationale arbejde. Bestyrelsen lægger stadig vægt på at vedligeholde det tætte relationer i det internationale fagnetværk. I forbindelse
med DL´s jubilæum var vi vært ved det årlige nordiske møde. Samarbejdet handler om at støtte hinanden som
forening og udveksle erfaringer relateret til erhverv, uddannelse og politik. Mødet resulterede blandt andet i at
samles om et nordisk statement om de fælles værdier omkring kystlandskaberne i de nordiske lande. Vi har
desuden deltaget i et fælles nordisk møde initieret af Arkitektforeningen. Her var hovedemnet synliggørelsen af
den nordiske arkitekturbranche og dens eksport potentiale. Vi fortsætter med at søge et forbedret samarbejde
med de internationale paraplyorganisationer IFLA og IFLA Europe, hvor Elzélina og DL´s internationale delegat
Jeremy Dennis deltager i de årlige generalforsamlinger. IFLA Europe´s arbejdsemne i 2016 var Rethink Urban
Landscape, og en skrift af resolutionen kan findes på DL´s hjemmeside.
Susanne Renée Grunkin fremhævede nogle af de mange aktiviteter og samarbejder, som bestyrelsen har haft
gennem året. Der er lagt kræfter i at komme ud i landet og møde medlemmerne. Bestyrelsen har været på tur til
Jylland dels for at holde bestyrelsesmøde og dels i håb om at møde medlemmer til DL-arrangementer både i
Kolding Kommune og hos bestyrelsesmedlem Ole Mouritzens have i Beder. Ikke mange medlemmer deltog,
men det var en god dag. Vi vil overveje, hvordan vi bedst anvender ressourcer i håb om at opnå tættere relationer til vores jyske medlemmer. Feedback er meget velkomment, så vi får indikation af, hvad som har interesse.
I et tæt samarbejde med Danske Anlægsgartnere har vi haft fælles fokus på at formidle værdien af træer. Det er
blevet til en artikel i Berlingske Tidende om at penge faktisk vokser på træerne, et debatindlæg i Stevns Lokalavis om kommunes fine træpolitik samt en fælles artikel om træer i Grønt Miljø. Desuden har bestyrelsen i
nyhedsbrevet på skift kørt klummeserien - ”Mere end et træ” - med fortælleringer om træer, der betyder noget.
Der var desuden stor tilslutning til årets Høstdebat, som bestyrelsesmedlem Lise Kloster Bro satte programmet for under temaet ”Tidens Natursyn”.
Kommunikation: Vi har haft fokus på at gøre opmærksom på byrummets, bynaturen og de bynære naturområders betydning for samfundet, og i et debatindlæg rejste vi spørgsmålet ifm. en konkurrence om bebyggelse på
Amager Fælled. Vi har også haft et debatindlæg i Weekendavisen om det at bygge ved kysterne, og vi har afgivet
høringssvar om Planloven. Vores natur er en nationalværdi, og vi har ikke råd til at træde forkert, når det handler
om det danske landskab.
Foreningens Instagram profil er kommet godt fra start, og de fotos af interessante danske landskabsarkitekturprojekter, som vi bringer løbende, følges nu af over 1300 følgere. Det månedlige take-over fra medlemmers
dagligdag på arbejdspladsen er også populært. Der er desuden stor interesse for at læse de medlemsportrætter, som vi bringer på DL´s hjemmeside. Det hele giver indblik i landskabsarkitektens virke – både for fagfæller
og for offentligheden generelt.
Fagdommerpanel: Jakob Sandell Sørensen kunne berette, at et DL fagdommerpanel er blevet en realitet, efter
det har være drøftet i skiftende bestyrelse i over 8 år. Det er sket på baggrund af en stigende interesse for faget
og foreningen. Vi kan tilbyde 15 kvalificeret fagdommere indenfor fem kategorier, der repræsenterer vores
faglige spændvidde. Bestyrelsen vil pege på en fagdommer fra denne liste ved henvendelse fra bygherre. Efter
fagdommerpanelet blev offentliggjort ved en pressemeddelelse, blev en navneliste efterlyst. Bestyrelsen har
dog valgt at fokusere på fagligheden og ikke personerne. Det er ikke hemmeligt, hvem som er fagdommere,
men vi mener, at alle skal have en mulighed for at komme ud og virke som fagdommere – nye som gamle. Vi har
været i god dialog med Arkitektforeningen som udbyder et fagdommerkursus til eget fagdommerpanel. DL´s
fagdommere vil nu få mulighed for at deltage her.
Susanne rundede beretning af med at udtrykke glæde over, at DL´s medlemstal igen i år er fortsat med at stige.
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Tage Kansager nævnte, at det var glædeligt, at det nu var muligt at få tilgang til de gamle numre af Landskab
digitalt. Mange tak for det. Gjorde herefter opmærksom på, at Jette Abel havde en stort arkiv af lysbilleder som
også fortjente at blive digitaliserede. Annemarie Lund kunne fortælle, at Boyes Fond faktisk havde bevilget
midler til det i andet regi.
Bestyrelsens beretning gav i øvrigt ikke anledning til yderligere bemærkninger og blev herefter godkendt med
applaus. Beretning kan i sin helhed læses i årsberetningen KUREREN og kan downloades via DL´s hjemmeside;
http://www.landskabsarkitekter.dk/om_os/generalforsamling
3.0 Virksomhedsplan 2017-2018
Susanne Renée Grunkin gennemgik kort virksomhedsplanen; Indsatsområde 1 – Kommunikation - samt indsatsområde 2 – Netværk - er overført fra sidste år; Presse og kommunikation om fagets samfundsnyttige værdi
og landskabsarkitektens rolle er utrolig vigtig. Men også kommunikation på tværs af landegrænser, vil der blive
sat yderligere fokus på. Vi håber på flere nordiske klummer i stil med det nyligt udgivet ”Postkort fra Island”.
Desuden skal vi til stadig styrke relationer til relevante foreningen og andre aktører der deler vores interesser
og faglighed samt sikre attraktive muligheder for at medlemmerne kan netværke.
Indsatsområde 3 – Viden og uddannelse – er ny. Vi vil i år forfølge temaet viden og uddannelse. Viden som erkendelse og kundskaber er en grundpræmis for et stærkt fag. Uddannelse som formel og uformel læring, tillærte evner, både bogligt og færdigheder gennem praksislæring involverer alle: Videndeling bygger bro mellem
yngre og ældre landskabsarkitekter. Vi er bl.a. i samarbejde med netværket LAF under JA i gang med at arrangere en udstilling med afgangsprojekter fra Københavns Universitet.
Virksomhedsplanen er tænkt som et strategisk og dynamisk redskab, der kan være rammesættende for bestyrelsens arbejde.
Margrethe Holmberg takkede for fremlæggelse. Herefter blev virksomhedsplanen for 2017-2018 godkendt.
Virksomhedsplanen kan i sin helhed læses i årsberetningen KUREREN og kan downloades fra DL´s hjemmeside.
4.0 Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag til vedtægtsændringer.
5.0 Økonomi
5.1 Årsregnskab 2016
Thomas Juel Clemmensen gennemgik kort regnskabet og redegjorde for årets resultat; Hovedparten af vores
økonomiske midler bruges stadig på sekretariat, på LANDSKAB og på at lave forskellige arrangementer. Et budgetteret underskud for 2016 på 40.272 kr. er vendt til et underskud på 22.042 kr. og må siges at være tilfredsstillende. Det skyldes hovedsageligt en stigning i kontingentindtægter samt salg af annoncer og et mindre forbrug på efteruddannelse. Udgifter til Nordisk kongres / DL´s 85 års jubilæum blev omkring 25.000 kr. højere
end budgetteret.
Foreningens parlamentariske revisor Poul Børge Pedersen kunne tilføje, at foreningens økonomi var sund, og
ved den årlige bilagsgennemgang var der ingen bemærkninger. Poul Børge anbefalede, at DL´s opkrævning af
medlemskontingenterne fsva. IFLA og IFLA Europe fremover blev opkrævet samlet, da det af de to organisationer nu blev opkrævet som et samlet kontingent hos medlemsforeningerne.
Foreningens egenkapital er pr. 1. januar 2017 på 497.170 kr.
5.2 Budget for 2017
Thomas Juel Clemmensen præsenterede kort budgettet. Med en omsætning på knapt 1.9 mio. kr. var lagt op til
overskud på 28.099 kr. Poul Børge Pedersen pegede på, at vi muligvis havde være lidt for optimistiske mht.
rejseudgifter til nordisk møde som i år skulle løbe af stablen i Finland. Thomas svarede, at vi havde forsøgt at
lave et kvalificeret skøn på denne udgift.
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I budgettet er ikke indregnet den foreslåede kontingentstigning på 4,5%, der for ordinære medlemmer vil betyde en stigning på 34,11 kr. pr. kvartal. Kontingentet er ikke steget siden 2015, og der er behov for at spare op,
således at foreningen fortsat er velpolstret til den daglige drift og til fremtidige større investeringer og projekter. Der stilles desuden forslag om en automatisk årlig indeksregulering af medlemskontingentet.
Solveig Stenholm spurgte ind til størrelsen på DL´s egenkapital. Hvad lå til grund for den var så høj. Lillan Thomsen kunne oplyse, at på revisorens anbefaling skal formuen ikke være mindre end foreningen altid kan svare
sine forpligtelser i en ophørssituation herunder sørge for lønforpligtigelse overfor sine ansatte. Revisor anbefaler derfor, at DL´s egenkapital ikke er mindre end 440.000 kr.
Generalforsamlingen støttede den foreslåede kontingentstigning, men var som udgangspunkt skeptisk overfor
en automatisk indeksregulering. Da der opstod tvivl om fortolkning af vedtægterne fsva. kontingentfastsættelse, vil bestyrelsen undersøge dette til næste generalforsamling.
5.3 Regnskab og budget indstilles til godkendelse
•
•
•
•

Fremlagte regnskab for 2016: Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
Fremlagte budget for 2717: Generalforsamlingen godkendte budget for 2017.
Forslag om ændret medlemskontingent pr. 1. april 2017 på 4,5%: Forslaget med enstemmigt vedtaget.
Forslag om automatisk årlig indeksregulering af medlemskontingent: Forslaget blev nedstemt.

6.0 Valg
Liv Oustrup opfordrede bestyrelsen til at drøfte Landskabs udgivelse og udvikling det kommende år. En medlemsundersøgelse kunne desuden kaste lys over medlemmernes ønsker om meninger om bladet.
6.1 Valg til bestyrelsen
Tre ordinære bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter skulle vælges til bestyrelsen. Tre for perioden 2017-19
samt to suppleanter for perioden 2017-18.
Susanne Renée Grunkin, Elzélina Van Melle og Louise Axholm var på valg og villige til genvalg. Ole Mouritsen og
Philip Dahlerup Christensen genopstillede også. Der var ingen modkandidater og efter motivationstaler blev
der stemt på de opstillede kandidater. Resultatet blev som følger:
Susanne Renée Grunkin, Elzélina Van Melle og Louise Axholm genvalgt for perioden 2017-19. Ole Mouritsen og
Philip Dahlerup Christensen genvalgt – begge som suppleanter for perioden 2017-18.
Herefter skulle der vælges en studenterobservatør for perioden 2017-19. Thomas Lindtorp blev valgt uden
modkandidater.
Den nye bestyrelse er:
Susanne Renée Grunkin/genvalgt
Elzélina Van Melle/genvalgt
Louise Axholm/genvalgt
Thomas Juel Clemmensen/ikke på valg
Tine Vogt Laustsen/ikke på valg
Jakob Sandell Sørensen/ikke på valg
Lise Kloster Bro /ikke på valg
Ole Mouritsen/genvalgt suppleant
Philip Dahlerup Christensen/genvalgt suppleant
Thomas Lindtorp/studenterobservatør/nyvalgt
6.2 Valg af parlamentarisk revisor og suppleant
Både Poul Børge Pedersen og Erik Termansen (suppleant) genopstillede. Begge blev genvalgt for perioden
2017-18
6.3 Valg til LANDSKABs redaktionsudvalg
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Der skulle vælges to repræsentant og en suppleant til LANDSKABs redaktionsudvalg. Opstillede kandidater blev
valgt ved skriftlig afstemning, og resultatet blev som følger:
Jacob Fischer og Liv Oustrup genvalgt for perioden 2017-19, Anne Dahl Refshauge blev genvalgt som suppleant
for perioden 2017-18. Ulrik Kuggas var ikke på valg.
Det nye redaktionsudvalg er:
Jacob Fischer/genvalgt
Liv Oustrup/genvalgt
Ulrik Kuggas/ikke på valg
Anne Dahl Refshauge/genvalgt suppleant
Philip Dahlerup/udpeget af bestyrelsen
Lulu Salto Stephensen/eksternt tilknyttet af redaktør Annemarie Lund
Nordisk repræsentation: Malin Blomqvist, Finland; Ulla R. Pedersen, Island; Nina Marie Andersen og Anne Tibballs, Norge; Sabina Richter, Sverige.
6.4 Valg til Retsudvalget
Retsudvalget var på valg for perioden 2016-18 og ikke på valg.
Marie Thing
Michael Finke
Henning Looft (formand for udvalget)
Karin Nygaard Corfitzen
Mogens Bundgaard
Bo Hune
Jeremy Dennis

- praktiserende
- praktiserende
- praktiserende
- privat ansat
- privat ansat
- offentlig ansat
- offentlig ansat

6.5 Valg til Bedømmelsesudvalget
Der skulle vælges én person til Bedømmelsesudvalget, og det skulle være en privatpraktiserende ansat jf. vedtægterne. Jacob Fischer stillede sig til rådighed og blev valgt uden modkandidat for perioden 2017-19.
Bedømmelsesudvalget består nu følgende medlemmer:
Jacob Fischer
- (privatpraktiserende)/genvalgt
Rune Bugge Jensen
- (offentlig)/ikke på valg
Steen Allan Bøtcher Høyer
- (KADK)/udpeget af DL. Steen fratrådt -der udpeges ny efter GF.
Torben Dam
- (KU)/udpeget af DL
DL´s formand
- Fast medlem
6.6 Valg til IFLA/IFLA Europe
Jeremy Dennis valgt for perioden 2016-19 og var således ikke på valg.
7.0 Beretninger
I et forsøg på at gennemgå generalforsamlingens mange punkter, uden at det blev for tidskrævende, ville beretningerne som udgangspunkt ikke blive gennemgået. Spørgsmål og kommentarer var naturligvis velkomne.
Permanente udvalg
7.1 Bedømmelsesudvalget v/Susanne Renée Grunkin
Beretning blev taget til efterretning.
7.2 LANDSKABs redaktionsudvalg v/Jacob Fischer
Efter bestyrelsen udmelding om den planlagte drøftelse af Landskab, havde Jacob Fischer ikke yderligere bemærkninger. Beretning blev taget til efterretning.
7.3 Retsudvalget v/Henning Looft
Henning Looft forklarede kort udvalgets rolle som er at stå til rådighed i sager af faglig, kollegial eller økonomisk ark, hvor begge eller den ene part er medlem af DL. Desuden stilles forslag til udmeldelse af syns- og
skønsmænd. Henning påpegede, at en honorartvist, som har været over udvalgets bord har tydeliggjort, hvor
vigtigt det er, at man har sit aftalegrundlag på plads skriftligt. Beretning blev herefter taget til efterretning.
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Ad hoc udvalg
7.4 Arrangement/debatudvalg Fynske Planlæggere v/Anne Ramborg
Beretning blev taget til efterretning.
7.5 Landskabsprisen v/Bo Holm-Nielsen
Prisen er ikke uddelt i 2016. Beretning blev herefter taget til efterretning.
7.6 Tænketank v/Sonja Poll
Sonja Poll kunne fortælle, at der i samarbejde med Byplanlaboratoriet arbejdes på at arrangere en heldagskonference ”Veje i landskabet – vejens landskab”. Kontakten til Kulturstyrelsen fsva. Bygningsfredningsloven og
fredning af selvstændige landskabsarkitektoniske værker er sat på hold pga. Regeringens udflytningsplan. Liv
Oustrup nævnte, at det var vigtigt at landskabsarkitekter kommer med på råd i sager om fredning af ”det grønne” og opfordrede Tænketanken at fortsætte det gode arbejde. Margrethe Holmberg spurgte ind til, om medlemmer der var kommet i et dilemma ift. fx fredningssager, kunne henvende sig til Tænketanken. Sonja opfordrede til, at man i første omgang kontaktede DL´s sekretariat. Beretning blev herefter taget til efterretning.
Repræsentationer
7.7 IFLA/IFLA Europe v/Jeremy Dennis
Beretning blev taget til efterretning.
7.8 Dansk Byplanlaboratorium v/Johanne Heesche
Der skal udpeget ny repræsentant, da Johanne fratræder. Beretning blev taget til efterretning.
7.9 Dansk Legeplads Selskab (DLS) v/Tina Thiel Beck
Beretning blev taget til efterretning.
7.10 Nordisk Vejteknisk Forbund v/Kristine Leth Juul
Der er ikke indgået beretning for 2016.
7.11 Fonden for Træer og Miljø v/Elzélina Van Melle
Elzélina Van Melle fortalte, at der kun var afholdt et enkelt møde i 2016. Fondens formål er at bevare eller ny
skabe træplantinger, enkelttræer og buske, der er værdifulde miljømæssigt eller botanisk, kulturhistorisk eller
æstetisk henseende. Midler er primært anvendt til drift af Gerlev Parken, der er Fondens ejendom ved Frederikssund. Beretning blev herefter taget til efterretning.
7.12 Frøkildeudvalget v/John Norrie
Beretning blev taget til efterretning.
7.13 Det nye Vejregelråd/Vejdirektorat v/Annelise Lauritsen
Der har ikke været nogen aktivitet i Vejregelrådet i 2016.
7.14 Dansk Center for LYS/ Hovedbestyrelsen v/Tine Vogt Laustsen
Beretning blev taget til efterretning.
7.15 Dansk Center for LYS/jury for Den Danske Lyspris v/Rune Bugge Jensen
Beretning blev taget til efterretning.
7.16 Styregruppen for Temahaverne i Valbyparken v/Stine Bærentzen
Der er ikke indgået beretning for 2016.
7.17. Kåringsudvalget for Skovfrø- og planter v/John Norrie
Beretning blev taget til efterretning.
7.18 Skov og Landskabs Rådgivende udvalg for Park og Landskab v/Thomas Juel Clemmensen
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Der har ikke været afholdt nogen møder i udvalget i 2016. Flere fra salen opfordrede bestyrelsen til at tage
kontakt til Københavns Universitet for at få aktivitet i udvalget igen. Det er vigtigt, at vi får indflydelse på uddannelsen. Både på KU, KADK og AAA. Thomas Juel Clemmensen og Elzélina Van Melle vil presse på overfor KU.
7.19 Det Særlige Bygningssyn/Kulturstyrelsen v/Steen Høyer
Der er ikke indgået beretning for 2016. Steen er udtrådt af udvalget. Kulturstyrelsen har bedt DL pege på en
kandidat – en kvinde og en mand. Bestyrelsen har peget på Annemarie Lund samt Richard Hare og afventer
stadig svar fra Kulturstyrelsen. Annemarie er efterfølgende blevet udnævnt som repræsentant.
7.20 Udvalget for ”Et grønnere Danmark” v/Susanne Renée Grunkin
Susanne Renée Grunkin fortalte, at dette var en tværfaglig indsats mellem Danske Anlægsgartnere, Danske
Planteskoler og DL. Indsatsen henvender sig til centrale aktører og beslutningstagere som politikere, boligselskaber, institutioner, virksomheder samt borgere og brugere. Samarbejdet er på et indledende stadie, og Danske Arkitektvirksomheder /Lene Espersen har givet opbakning til initiativet. Susanne har overtaget posten efter
Henning Looft som hidtil har været drivkraften for DL. Beretning blev herefter taget til efterretning.
7.21 Københavns Kommunes Bypanel v/Susanne Renée Grunkin
Susanne Renée Grunkin fortalte, at panelet har rollen som er rådgivende udvalg for Københavns Kommune og
mødes to gang om året. Er stiftet af stadsarkitekt Tina Saabye og det er et vigtigt sted at have en stemme. Miljø
og Teknikforvaltningen ønsker at blive bedre til at sikre arkitektonisk kvalitet, samfundsmæssig værdi samt
bedre inddragelse af omverdenen. Find Bypanelets anbefalinger til byudvikling på Københavns Kommunes
website. Beretning blev herefter taget til efterretning.
8. Eventuelt
Knud W.Ø. Larsen fortalte kort om Danske Arkitektvirksomheders nystiftet landskabsarkitektfaglige netværk,
hvor man vil fokusere på emner, der har særlig interesse for landskabsarkitektvirksomheder. Ved det første
møde deltog 30 landskabsarkitektvirksomheder. Strukturen er snart på plads, og vi høre nærmere.
Anders Juul Jensen opfordrede bestyrelsen til at gå i dialog med Aalborg Universitet om uddannelsen Urban
Designere. Mange landskabsarkitektstillinger i Jylland bliver besat med urban designere, da mobiliteten åbenbart ikke er så stor. Susanne Renée Grunkin svarede, at bestyrelsen faktisk havde drøftet dette flere gange –
også hvorvidt DL skal åbne op for at denne uddannelse får adgang til mdl-titlen. Bestyrelsen tage emnet op på
det kommende strategiseminar.
Lillan Thomsen ønskede til slut tillykke med valget til bestyrelsen – og til Generalforsamlingen! Glæder mig til
at fortsætte det gode samarbejde med en god og aktiv bestyrelse. Specielt til Susanne, som det har være en
sand fornøjelse at arbejde samme med i din egenskab som formand de sidste to år. Du lægger et stort arbejde i
tillidserhvervet og med et utroligt engagement og positiv tilgang til tingene, får du flyttet en masse sammen
med resten af bestyrelse og sekretariat. Du er et stort aktiv for foreningen.
Susanne takkede for ordene og herefter til dirigenten for at lede os sikkert gennem generalforsamlingen. Herefter erklærede Margrethe den officielle del af generalforsamlingen for afsluttet. Dagen blev afsluttet med uformel middag i Akademikerhusets kantine med fejring af vores nye æresmedlem Sonja Poll.
Referent: Lillan Thomsen
Godkendt 24.05 2017

Margrethe Holmberg
Dirigent

Susanne Renée Grunkin
Formand
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