Frederiksberg, 16. april 2018

Referat Danske Landskabsarkitekters generalforsamling 2018
Danske Landskabsarkitekters (DL) ordinære generalforsamling blev afholdt i kantinen på Arkitektskolen Aarhus torsdag den 15. marts 2018.
Referatet skal sammenholdes med årsberetningen ”KUREREN” udsendt i februar 2018. 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 Aarhus Arkitektskole, og til DL´s generalforsamling (GF). Herefter var der en kort præsentation af den siddende bestyrelse og sekretariat.
1.0 Valg af dirigent
Efter forslag fra Susanne blev Henning Looft valgt som dirigent. Henning takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægternes § 7 og § 9. Hvis man havde fuldmagter,
var det nu, de skulle afleveres. Stemmetællere blev valgt, og herefter blev dagsorden godkendt.
2.0 Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for 2017-2018
Henning Looft gav ordet til formanden.
Susanne Renée Grunkin gennemgik bestyrelsen arbejde det forgangne år; Årets begivenheder og aktiviteter er
denne gang ledsaget af et årshjul, der giver et samlet billede over, hvad foreningen har nået på et kalenderår.
De mange aktiviteter fremhæver vores interesser for at netværke og videndele med hinanden og afspejler også
fagets store betydning i samfundet.
Redaktør og tidsskriftet LANDSKAB: Foreningens respekterede redaktør gennem 35 år – Annemarie Lund fyldte 70 år i januar. Af personlige årsager har vi sammen med Annemarie valgt at udskyde en fejring til senere
på året. Annemarie mistede desværre sin mand i starten af året. I den forbindelse var der en stor tak fra Susanne til Jacob Fischer og Ulrik Kuggas fra LANDSKABs redaktionsudvalg som
trådte til med uvurderlig hjælp, således at udgivelse af de første numre af LANDSKAB kunne ske uden forsinkelse. Annemarie har endvidere besluttet at gå på pension. Det har afstedkommet, at bestyrelsen har nedsat et
ansættelsesudvalg, som skal finde en ny redaktør.
Æresmedlem: Med faglighed og forståelse af samfundsbehov står vi på ryggen af vores faglige forgængere og
kollegaer, der både har livslang erfaring og har delt den gavmildt med os andre. Derfor blev landskabsarkitekt
Sonja Poll ved sidste generalforsamling og som indledning til et nyt foreningssår udråbt til æresmedlem. Endnu
en gang et velfortjent tillykke til Sonja.
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Viden og Uddannelse: Et særligt tema for bestyrelsens arbejde har det sidste år været Viden og Uddannelse.
For første gang er det lykkes at realisere en fælles afgangsudstilling for specialerne på KU. Udstilling blev afholdt i Brøndsalen på Frederiksberg, og var et resultat af et tæt samarbejde mellem en gruppe færdiguddannede landskabsarkitekter, KU, LAF, JA, Haveselskabet og DL. Et mål på sigt er et fælles arrangement for nyuddannede landskabsarkitekter i Danmark med udgangspunkt i alle tre uddannelsesinstitutioners afgangsudstillinger. Vi fortsætter desuden med at søge tættere dialog med de tre uddannelsesinstitutioner. I januar fik DLs
formand desuden invitation fra KADK til at holde den afsluttende festforelæsning for landskabsarkitektur for
førsteårs studerende.
Nordiske og internationale relationer: Vi vedligeholder vores tætte relationer i det internationale fagnetværk.
Både i nordisk sammenhæng med Nordisk Møde som i 2017 blev afholdt i Tampere i Finland og til resten af
verden gennem IFLA Europe og IFLA World, hvor generalforsamlingerne blev afholdt i hhv. Bukarest og Toronto.
Fagdommerpanel: Jakob Sandell Sørensen kunne berette, at et DL fagdommerpanel - der blev etableret i 2016
- just har haft ny optagelsesrunde. Vi kan tilbyde 23 kvalificeret fagdommere indenfor fem kategorier, der repræsenterer vores faglige spændvidde. Vi har desuden udsendt brochure til en lang række bygherre, udviklere
og konkurrencearrangører for at synliggøre, at DL nu har et fagdommerpanel, som de kan trække på. Undervejs
har vi desuden udviklet et godt samarbejde med Arkitektforeningen som bl.a. har åbnet deres fagdommerkurser for foreningens fagdommere. Vi opfordrer medlemmerne til at gøre opmærksom på DLs fagdommerpanel,
når lejligheden byder sig.
Opdatering af Vedtægter: Vi har genbesøgt DL vedtægter og fundet det nødvendigt med opdateringer som
bliver præsenteret senere på dagsorden. Samtidig har vi med ekspert hjælp fra fagkollega Knud W.Ø. Larsen
set på de sidste afsnit der foreslås ændret til et vejledende afsnit om ”Best Practice” for landskabsarkitektvirksomhed. Til generalforsamlingen 2019 vil bestyrelsen sætte forslag om at droppe ”Vedtægt for Landskabsarkitektvirksomhed” og erstatte det med en spejling af Arkitektforeningens ”Arkitekters virke”.
Jysk Landskabssalon: Et af de medlemsinitiativer som vi er særligt glade for, er moos+looft landskabsarkitekters initiativ at starte en Jysk Landskabssalon, så også jyske medlemmer kan samles om faget. Det er foreløbig
blevet til to saloner - begge afholdt i Kolding.
Høstdebatten: Den traditionsrige Høstdebat (som rækker tilbage til 1971), samlede igen rigtig mange medlemmer. Denne gang med temaet de danske kystlandskaber. Kobling med oplægsholder udefra og fra egne rækker
har vist sig at give god basis for livlige diskussioner. I år var det Nina L. Saarnak fra Danmarks Naturfredningsforening, Anne Virum Skaarup, indehaver af tegnestuen Anne Vium Skaarup og Poul Høilund, medstifter og
partner af Norrøn Arkitekter der perspektiverede emnet for os.
Dansk Landskabspris: I november blev prisen endnu engang uddelt i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder og Park & Naturforvalterne. Prisen uddeles nu hvert 2. år. Årets tre nomineringer – Forpladsen ved
København Nordvest Bibliotek og Kulturhus, Lindevangsparken på Frederiksberg og Vestre Fjordpark i Aalborg
– viser hvilken betydning kvalitative grønne miljøer i byerne kan have både set i et socialt, miljømæssigt og
økonomisk bæredygtigt perspektiv. Prisen blev uddelt ved et festligt og vellykket arrangement på Nationalmuseet i København, hvor Kulturministeren overrakte prisen til vinderprojektet Forpladsen ved Nordvest Bibliotek
og Kulturhus. Stort tillykke til Schønherr, COBE og TRANFORM.
Efterfølgende har vi kunne konstatere at den offentlige interesse for prisen er stigende år for år. Det stiller krav
til at ambitionsniveauet for begivenheden er høj. DL sekretariat er blevet fast sekretariat for projektet og det
giver ekstra travlhed på kontoret, da der lægges mange ressourcer i projektet. Vi siger stor tak for indsatsen til
DL udpegede jurymedlem Bo Holm-Nielsen der efter en årrække på posten har valgt at træde tilbage.
Årets arrangementer: Som årshjulet viser, har der været stor aktivitet i foreningen – både egne initiativer og
ikke mindst i samarbejde med andre faglige organisationer og samarbejdspartnere. Alle arrangementer og
aktiviteter kan man læse mere om i Kureren.
Kommunikation: Vi har været flittige på tasterne i både den interne og eksterne debat. Blandt andet med formandsklummer, debatindlæg om Amager Fælled, om planloven og om træer i byen som har været nogle af
emnerne. Fem medlemsportrætter er det blevet til i 2017, og derudover har vi fået offentliggjort 2013-14 udga2

verne af LANDSKAB. Foreningens nyhedsbrev udkommer trofast hver uge og specielt skal fremhæves foreningens Instagram profil som nu har over 3000 følgere – over en fordobling siden sidste generalforsamling. Vi er
desuden begyndt at optager egne debatter og events på video til foreningens YouTube-kanal. Følg os endelig
der også.
Bestyrelsens beretning gav 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 2018-2019
Susanne Renée Grunkin gennemgik kort virksomhedsplanen; Indsatsområde 1 – Kommunikation - samt indsatsområde 2 – Netværk - er gengangere fra sidste år og er blevet en fast del af virksomhedsplanen; DL skal
fortsat dække behovet for at formidle landskabsarkitektrurens samfundsnyttige værdig og stigende indflydelse. Vi skal fortsat være synlige i den offentlige debat og kommunikerer både til medlemmer og fagfæller på
tværs af landsgrænser. Og ift. netværk der det stadig en hjørnesten for DL at sikre attraktive muligheder for, at
medlemmerne kan netværke.
Indsatsområde 3 – Udvikling af faglighed – er en forlængelse af sidste års indsatsområde Viden og Uddannelse. Vi vil have fokus på at udbrede den faglige viden. Det gør vi ved at afsøge interesse for øget dialog mellem
studerende på de tre uddannelsesinstitutioner og anvende DLs nyhedsbrev og hjemmeside som base for en
stærk videndeling, offentliggøre videooptagelse af foredrag, ved at udnytte digitaliserings af LANDKSKAB til at
trække viden frem i lyset og perspektiverer det samt inviterer både unge og erfarne medlemmer til videndeling,
og vise det der sker på uddannelsesinstitutionerne.
Virksomhedsplanen er tænkt som et strategisk og dynamisk redskab, der kan være rammesættende for bestyrelsens arbejde.
Henning Looft takkede for fremlæggelse. Herefter blev virksomhedsplanen for 2018-2019 godkendt.
Virksomhedsplanen kan i sin helhed læses i årsberetningen KUREREN og kan downloades fra DL´s hjemmeside.
4.0 Indkomne forslag
Jakob Sandell Sørensen fremlagde bestyrelsens forslag til opdatering af §2:
De tre optagsgivende uddannelsesinstitutioner navne opdateres til:
1. Bachelorgrad i Landskabsarkitektur og Bydesign samt kandidateksamen i Landskabsarkitektur og Bydesign
fra Københavns Universitet.
2. Arkitekter fra Arkitektskolen Aarhus med studier indenfor og kandidatafgang i landskabsarkitektur på Studio
Urban Design, Landscape Architecture (Studio 1A, Teaching Program1)
3. Arkitekter fra Kunstakademiets Arkitektskole med studier indenfor og kandidatafgang i landskabsarkitektur
på Institut for Bygningskunst, By & Landskab svarende til de sidste to år af studiet.
§3 opdateres fra M.D.L til mdl da det i dag bliver skrevet sådan.
§12 opdateres fra fagsekretær til faglig leder, da det er en realitet.
§ 13 og 14 bytter plads i vedtægterne, da det er en mere logisk rækkefølge. Ordlyden er uændret.
Ole Mouritsen spurgte ind til, om man ikke blot kunne kalde det landskabsuddannelserne i stedet for at skulle
opdatere vedtægterne, hver gang skolerne ændrede navnene. Henning Looft kunne oplyse, at man ikke kunne
ændre ordlyden i teksten jf. vedtægterne. Det skal i givet fald stilles til næste år. Ole trak herefter forslag. Sara
Daneshyar Nielsen spurgte ind til, hvorfor man ikke kunne fortsætte med at være medlem, hvis man tager en
bachelorgrad i landskabsarkitektur på KU og herefter påbegynder en kandidat på en anden uddannelse. Lillan
Thomsen kunne oplyse, at det var sådan, at vedtægterne blev læst. Man skal altså også have en kandidatafgang
fra KU. Jakob Sandell Sørensne afsluttede drøftelse med at love, at bestyrelsen vil se vedtægterne igennem
igen - og hvis det viser sig nødvendigt - til næste år stille forslag ved GF, således at formulering afspejler praksis. Herefter blev fremsatte opdateringer godkendt af generalforsamlingen.
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5.0 Økonomi
5.1 Årsregnskab 2017
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. Regnskabet udviser et flot overskud på knapt 202.000 kr. hvilket er 174.00 0 kr. mere end budgetteret. Dette skyldes
primært et mindreforbrug på en række poster bl.a. LANDSKAB honorarer og studietur, efteruddannelse samt
ekstra indtægter på sekretariatsbistand til Dansk Landskabspris og stigning i medlemskontingent fra 2017 som
ikke var medtaget i budget. Derfor foreslå bestyrelsen også, at medlemskontingent forbliver uændret i 2018.
Foreningens egenkapital er pr. 1. januar 2018 på 724.441 kr.
5.2 Budget for 2018
Thomas Juel Clemmensen præsenterede budgettet: Med en omsætning på 1.951.170 kr. var lagt op til merforbrug på 148.320 kr. Merforbrug er primært en forventet udgift til generationsskifte på LANDSKAB, implementering af EU's nye persondatalov samt til at føre foreningens hjemmeside over på et andet CMS system, da det
har vist sig, at det nuværende CMS system er blevet for dyrt at opdatere og udvikle på. Susanne Renée Grunkin
tilføjede, at vi traf beslutning dengang, ud fra det bedst mulige vidensgrundlag vi havde på det tidspunkt. Fra
salen blev der spurgt ind, om man havde overvejet hvilket CMS system man så ville vælge. Lillan Thomsen kunne fortælle, at det højst sandsynligvis bliver WordPress, og Frederik Guntofte kunne tilføje, at vi ville få indhentet flere tilbud på opgaven,
Efter revisors anbefaling skal formuen ikke være mindre end at 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. hvilket er opfyldt.
5.3 Regnskab og budget indstilles til godkendelse
•
•
•

Fremlagte regnskab for 2017: Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
Fremlagte budget for 2018: Generalforsamlingen godkendte budget for 2018.
Forslag om medlemskontingent forbliver uændret i 2018 blev godkendt.

6.0 Valg
6.1 Valg til bestyrelsen
Fire ordinære bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter skulle vælges til bestyrelsen. Fire for perioden 201820 samt to suppleanter for perioden 2018-19.
Jakob Sandell Sørensen var på valg og villig til genvalg. Tine Vogt Lausten var på valg og villig til genvalg hvis der
manglede kandidater. Ellers ønskede hun at trække sit kandidatur. Lise Kloster Bro og Thomas Juel Clemmensen var på valg og genopstillede ikke. Ole Mouritsen og Philip Dahlerup Christensen genopstillede.
Følgende kandidater stillede op til valg:
Cathrine Hancke, Jakob Sandell Sørensen, Martin Hedevang Andersen, Tine Gils, Ole Mouritsen og Philip Dahlerup. Efter motivationstaler blev der stemt på de opstillede kandidater. Resultatet blev som følger:
Jakob Sandell Sørensen genvalgt for perioden 2018-20. Cathrine Hancke, Matin Hedevang Andersen og Tine
Gils valgt for perioden 2018-20. Ole Mouritsen og Philip Dahlerup Christensen genvalgt – begge som suppleanter for perioden 2018-19.
Den nye bestyrelse er:
Susanne Renée Grunkin/ikke på valg
Elzélina Van Melle/ikke på valg
Louise Axholm/ikke på valg
Jakob Sandell Sørensen/genvalgt
Cathrine Hancke /nyvalgt
Martin Hedevang Andersen / nyvalgt
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Tine Gils / nyvalgt
Ole Mouritsen/genvalgt suppleant
Philip Dahlerup Christensen/genvalgt suppleant
Thomas Lindtorp/studenterobservatør/ikke på valg
6.2 Valg af parlamentarisk revisor og suppleant
Både Poul Børge Pedersen og Erik Termansen (suppleant) genopstillede. Begge blev genvalgt for perioden
2018-19.
6.3 Valg til LANDSKABs redaktionsudvalg
Der skulle vælges en repræsentant og en suppleant til LANDSKABs redaktionsudvalg.
Ulrik Kuggas og Anne Dahl Refshauge var på valg og begge genopstillede. Der var ingen modkandidater. Anne
ønskede at genopstille som suppleant, og opstillede kandidater blev valgt uden afstemning. Resultatet blev
som følger:
Ulrik Kuggas genvalgt for perioden 2018-20, Anne Dahl Refshauge genvalgt som suppleant for perioden 201819.
Det nye redaktionsudvalg er:
Jacob Fischer/ikke på valg
Liv Oustrup/ikke på valg
Ulrik Kuggas/genvalgt
Anne Dahl Refshauge/genvalgt suppleant
Steen Bisgaard /udpeget af bestyrelsen
Yderligere en repræsentant skal udpeges af bestyrelsen
Lulu Salto Stephensen/eksternt tilknyttet af redaktør Annemarie Lund
Nordisk repræsentation: Malin Blomqvist, Finland; Ulla R. Pedersen, Island; Ingebjørg Finnebråten og Anne
Tibballs, Norge; Sabina Richter, Sverige.
6.4 Valg til Retsudvalget
Retsudvalget var på valg for perioden 2018-20.
Marie Thing
Michael Finke
Henning Looft (formand for udvalget)
Karin Nygaard Corfitzen
Mogens Bundgaard
Bo Hune
Jeremy Dennis

- praktiserende / genopstiller
- praktiserende / genopstiller
- nyudnævnt pensionist / genopstiller
- privat ansat / genopstiller
- privat ansat / genopstiller
- offentlig ansat / genopstiller
- offentlig ansat / genopstiller

Der var ingen modkandidater.
Henning Looft gjorde opmærksom på, at han fra 1. marts 2018 er blevet pensionist, man da vedtægterne skriver, at der i udvalget skal være mindst to personer fra hver af de tre valggrupper er evt. genvalg i henhold til
vedtægter.
Herefter blev alle kandidater til Retsudvalget genvalg uden afstemning.
6.5 Valg til Bedømmelsesudvalget
Der skulle vælges én person til Bedømmelsesudvalget, og jf. vedtægterne skal det være en offentlig ansat.
Rune Bugge Jensen stillede sig til rådighed og blev valgt uden modkandidat for perioden 2018-20.
Bedømmelsesudvalget består nu følgende medlemmer:
Jacob Fischer
- (privatpraktiserende)/ikke på valg
Rune Bugge Jensen
- (offentlig)/ genvalgt
Camilla Hedegaard Møller
- (KADK)/udpeget af DL
Torben Dam
- (KU)/udpeget af DL
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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
Susanne orienterede kort om bedømmelsesudvalget der behandler ansøgninger om optagelse i foreningen fra
personer, som ikke har afgang fra KU/landskabsarkitektuddannelsen eller har afgang fra landskabslinjen på én
af Statens arkitektskoler. Beretning blev herefter taget til efterretning.
7.2 LANDSKABs redaktionsudvalg v/Jacob Fischer
Ulrik Kuggas opfordrede bestyrelsen til at bruge kræfter på at udvide søgefunktionen af de digitaliserede numre af LANDKAB som er offentliggjort på DL hjemmeside. Dette blev støttet af Henning Looft. Herefter blev beretning blev taget til efterretning.
7.3 Retsudvalget v/Henning Looft
Beretning blev taget til efterretning.
Ad hoc udvalg
7.4 Arrangement/debatudvalg Fynske Planlæggere v/Anne Ramborg
Beretning blev taget til efterretning.
7.5 Landskabsprisen v/Bo Holm-Nielsen
Der er ikke indgået beretning for 2017.
7.6 Tænketank v/Sonja Poll
Sonja Poll kunne fortælle, at det var gået godt i år. I samarbejde med Byplanlaboratoriet er just afholdt en vellykket motorvejskonference ”Veje i landskabet – vejens landskab”. Næste nummer af LANDSKAB vil omhandle
konferencen. Derudover er der succesfuldt afgivet høringssvar på fredning af Frederiksberg Allé som nu er
blevet fredet. Så vi kan ikke få armene ned i øjeblikket!
Susanne Renée Grunkin tilføjede, at det er vigtigt at I som medlemmerne holder øje med hvad som sker ude i
landet – fx kommende høringer som har interesse for faget. Kontakt os endelig, hvis I bliver opmærksom på
emner som kunne have foreningens og fagets interesse.
Beretning blev herefter taget til efterretning.
Repræsentationer
7.7 IFLA/IFLA Europe v/Jeremy Dennis
Elzélina Van Melle tilføjede, at Danmark også skal bidrage med en fælles digital udstilling og katalog, der samler nyere landskabsarkitekturprojekter fra alle 34 medlemslande i IFLA Europe. DL har valgt at præsentere de
tre nominerede projekter fra Dansk Landskabspris 2017.
Internationalt har dansk landskabsarkitektur et rigtig godt ry – også selvom den danske uddannelse i lighed
med de øvrige nordiske lande ikke har en beskyttet titel.
Beretning blev herefter taget til efterretning.
7.8 Dansk Byplanlaboratorium v/Jakob Sandell Sørensen
Beretning blev taget til efterretning.
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7.9 Dansk Legeplads Selskab (DLS) v/Dina Ingerslev Heldt
Beretning blev taget til efterretning.
7.10 Nordisk Vejteknisk Forbund v/Kristine Leth Juul
Der er ikke indgået beretning for 2017.
Henning Looft rejste spørgsmål, om forbundets formål. Hertil kunne Jakob Sandell Sørensen læse op fra
hjemmesiden, at NVF er et branchesamarbejde for medlemmer fra både privat og offentlig sektor i Danmark,
Finland, Færørene, Island, Norge og Sverige, hvis formål er at udvikle viden indenfor vej-, trafik- og transportsektoren. Bestyrelsen undersøger, hvorvidt Kristine stadig ønsker at fortsætte i udvalget, eller om vi skal finde
en ny repræsentant.
7.11 Fonden for Træer og Miljø v/Elzélina Van Melle
Elzélina Van Melle fortalte, at hovednyheden er, at fonden har fået et lille afkast af sin båndlagte formue, og
derfor åbner for ansøgning til at støtte mindre projekter op til 40.000 kr. pr. projekt. Skal omhandle videnformidling omkring træer i byen og eller træer i urban kontekst. Åbning for ansøgninger bliver meldt ud via fondets
hjemmeside i løbet af foråret. Indtægter fra støttekredsens medlemmer er faldet drastisk i 2017. Hertil blev
bemærket, at mange medlemmer slet ikke har modtaget opkrævning – herunder DL.
Gerlevparken viser en mere positiv status end de seneste år, da man næsten er nået i mål med restaurering af
Rosenhaven. Herved vil driftsomkostninger til den del af parken falde, og andre opgaver kan påbegyndes. Herudover arbejdes med en foryngelse af forretningsudvalget, da flere medlemmer ønsker at trække sig, så nye
kræfter kan komme til.
Beretningen blev herefter tage til efterretning.
7.12 Frøkildeudvalget v/John Norrie
Beretning blev taget til efterretning.
7.13 Det nye Vejregelråd/Vejdirektorat v/Tine Vogt Laustsen
Beretning taget til efterretning.
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 2017.
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
Udvalget er ikke i funktion pt. Det undersøges hvorvidt udvalget er nedlagt.
7.19 Det Særlige Bygningssyn/Kulturstyrelsen v/Annemarie Lund
I anledning af Bygningsfredningsloven 100- års jubilæum vil også DLs bestyrelse tage emnet op. Sonja Poll
kunne fortælle, at der i Landsforeningen for Bygnings og Landskabskulturs sidste nummer af By & Land er en
gennemgang af fredningsloven. Henning Looft opfordrede medlemmerne til at rette henvendelse til Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, hvis der er fredninger, man mener bør rejses. Landsforeningen er
tildelt retten til at rejse sager om bygningsfredning for Det Særlige Bygningssyn.
Beretning blev herefter taget til efterretning.
7.20 Udvalget for ”Et grønnere Danmark” v/Susanne Renée Grunkin

7

Susanne Renée Grunkin fortalte at ENA – den europæiske paraplyorganisation for planteskoler har fået bevilget
EU-midler til kampagnen ”Green Cities for a Sustainable Europe”. Af denne pulje tilfalder Danmark 800.000 kr.
om året i tre år til netværket bestående af Danske Planteskoler, Dansk Anlægsgartnerforeningen, Park & Naturforvalterne og DL der er gået sammen om for at få synliggjort værdien af kvalitative grønne bymiljøer. Sigtet er
at få en bedre lovgivning til fordel for planlægning og udvikling af grønne miljøer.
Sidsel Genee spurgte ind til, om det ikke var relevant at inddrage biologer i projektet. Det ville Susanne tage
med til styregruppen. Jakob Vedel foreslog, at temaet klima og regn også kom med i projektet. Det syntes Susanne var oplagt.
Beretning blev herefter taget til efterretning.
7.21 Københavns Kommunes Bypanel v/Susanne Renée Grunkin
Susanne Renée Grunkin kunne fortælle, at panelet har rollen som rådgivende udvalg for Københavns Kommune
og mødes to gang om året. Hun fremhævede det gode initiativ som stadsarkitekt Tina Saabye havde iværksat.
Bypanelets anbefalinger kommer videre til politikkerne og indgår i beslutningerne. Susanne opfordrede Aarhus
og andre byer til at tage denne praksis op.
Beretning blev herefter taget til efterretning.
8. Eventuelt
Jakob Sandell Sørensen opfordrede alle medlemmer til at udbrede kendskabet til DLs fagdommerpanel. Specielt hvis man arbejder et sted som deltager i konkurrencer. Fortæl om det!
Terese Sofie Hjorth Rasmussen syntes, at det var ærgerligt at man som studerende ikke havde stemmeret. Det
vil helt sikkert skabe større engagement og deltagelse i foreningsarbejdet fra denne medlemsgruppe. Opfordrede bestyrelsen til at drøfte det.
Henning Looft opfordrede alle til at besøge landskabslaboratoriet Sletten ved Holstebro. Et utrolig spændende
sted, hvor der demonstreres nye modeller for udformning og etablering af bynære skove i fuld skala. Er du
interesseret i at se stedet kan Stefan Darlan Boris eller Ander Busse Nielsen kontaktes.
Susanne takkede dirigenten for at lede os sikkert gennem generalforsamlingen, og sekretariatet for et veltilrettelagt arrangement. Herefter erklærede Henning den officielle del af generalforsamlingen for afsluttet. Dagen
blev afsluttet med uformel middag i Arkitektskolen kantine.
Referent: Lillan Thomsen
Godkendt 19.04 2018

Henning Looft
Dirigent

Susanne Renée Grunkin
Formand
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