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    Frederiksberg, 20. maj 2019 

 
Referat Danske Landskabsarkitekters generalforsamling 2019 
 
Danske Landskabsarkitekters (DL) ordinære generalforsamling blev afholdt på Arkitektskolen København fre-
dag den 29. marts 2019. I alt 56 medlemmer var tilmeldt. 
 
Referatet skal sammenholdes med årsberetningen ”KUREREN” udsendt i februar 2019. KUREREN kan læses fra DL´s 
hjemmeside: https://www.landskabsarkitekter.dk/Aktuelt/danske-landskabsarkitekters-arsberetning-2018-19/  
 
Dagsorden 
1.0  Valg af dirigent 
2.0  Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for 2018-2019 
3.0 Virksomhedsplan 2019-2020 
4.0 Indkomne forslag 
5.0 Økonomi 
 Godkendelse af revideret regnskab for 2018 
 Godkendelse af budget for 2019 – herunder kontingentfastsættelse 
6.0 Valg 
 Valg til bestyrelsen 
 Valg af parlamentarisk revisor og suppleant 
 Valg til LANDSKABs redaktionsudvalg 
 Valg til Retsudvalget  
 Valg til Bedømmelsesudvalget 
 Valg af international delegat  
7.0  Orientering fra DL-udvalg og repræsentanter i eksterne udvalg og organisationer 
8.0 Eventuelt 
 
Referat 
Som indledning bød formand Susanne Renée Grunkin velkommen til Arkitektskolen, og til DL´s generalforsam-
ling (GF). Herefter var der en kort præsentation af den siddende bestyrelse, sekretariat og LANDSKABs nytil-
trådte redaktør.  
 
1.0 Valg af dirigent  
Efter forslag fra Susanne blev Henning Looft valgt som dirigent. Henning takkede for valget og kunne konstate-
re, 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 2018-2019  
Henning Looft gav ordet til formanden.  
 
Susanne Renée Grunkin startede med indledende refleksioner. DLs årsberetning er vigtig, fordi medlemmerne 
her kan få at vide, hvad vi i foreningen og bestyrelsen prioriterer tiden på. På samme måde som sidste år er DLs 
årsberetning ledsaget af et overskueligt årshjul der giver et samlet billede af, hvad foreningen når på et kalen-
derår. Bestyrelsen forsøger at være aktuelle og vedkomne. Feedback og tips og idéer og forslag til nyheder er 
altid meget velkomment. DL er en forening for landskabsarkitekter i hele landet, og ideer til hvordan vi lykkede 
at møde jer derude modtages med kyshånd.   
 
I 2018 har der pågået et stort forhandlingsarbejde for at få en ny aftale om udgivelse af LANDKSKAB på plads, 
efter at udgivelse blev flyttet fra Arkitektens Forlag til Akademisk Arkitektforening. Ikke uden bump på vejen, 
men aftalen faldt på plads og underskrevet i starten af 2019. Fremover bliver der en 50/50 deling af 
over/underskud over 100.000 kr. Vi ser frem til godt samarbejde med Arkitektforeningen.  
 
En af øvrige større begivenheder har været ansættelse af ny redaktør efter Annemarie Lund fratrådte efter 36 år 
på posten. Vi byder velkomme til Christina Capetillo som ny redaktør som et enigt ansættelsesudvalg ansatte. 
Vi modtog 21 ansøgninger og havde 5 samtaler med 5 meget kvalificeret ansøgere.  
 

https://www.landskabsarkitekter.dk/Aktuelt/danske-landskabsarkitekters-arsberetning-2018-19/
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Derudover er brugt en stor portion resurser på at få DL hjemmeside over på et nyt og fremtidssikret cms sy-
stem. I denne forbindelse har sitet fået opdateret udtryk og ny side med guide gennem landskabsarkitekturens 
historie. Besøg sitet og find digitale årgange af LANDSKAB fra 1920 til 2016. Det er en guldgrube af viden.  
 
Det nye udvalg for Cirkulær Økonomi skal også fremhæves. Der er pt. afholdt 4 møder med forskellige emner og 
interessen er stor. 
 
De øvrige punkter i årsberetningen blev fremlagt af formand og ansvarlige bestyrelsesmedlemmer. Ønskes et 
trykt eksemplar af årsberetningen kan man rette henvendelse til sekretariatet. Tak til alle medlemmer for at 
bidrage til foreningens aktiviteter. 
 
Bestyrelsens beretning gav ikke anledning til yderligere bemærkninger og blev herefter godkendt med applaus. 
Beretning kan i sin helhed læses i årsberetningen KUREREN fra DL´s hjemmeside. 
 
3.0 Virksomhedsplan 2018-2019 
Susanne Renée Grunkin gennemgik kort virksomhedsplanen; Indsatsområde 1 – Kommunikation - samt ind-
satsområde 2 – Netværk og Partnerskaber - er gengangere fra sidste år og er blevet en fast del af virksom-
hedsplanen; DL skal fortsat dække behovet for at formidle landskabsarkitekturens samfundsnyttige værdi 
værdig og stigende indflydelse. Vi skal fortsat være synlige i den offentlige debat og kommunikere både til 
medlemmer og fagfæller på tværs af landegrænser. Derudover skal generationsskiftet i LANDSKAB understøt-
tes, så der skal ske en videreudvikling af tidsskriftet.  
 
Indsatsområde 3 – Medlemspleje og Nye Medlemmer – er en erkendelse af at der skal gøres en ekstra indsats 
for at afdække ønsker og behov for nuværende medlemmer samt undersøge potentialer for nye medlemmer. 
Derudover skal der øget fokus på foreningens sponsorer og potentialer for nye sponsorer.  
 
Tage Kansager: Forslog at spørge de studerende, hvad de evt. savner. 
Jeppe Nis Kalnæs: Nedsat kontingent som nyuddannet i en længere periode end 1 år vil være en måde at fast-
holde medlemmer.   
Catrine Hancke: Efterlyste bud fra jyderne i salen. 
Kasper Fjordgård Skjærlund: Mente at det var op til den enkelte at bidrage og prioritere deltagelse. Som med-
lem fra Jylland prioriterede han at deltage i de aktiviteter som havde hans interesse. 
Sonja Poll: Tænketanken er været i gang med at beskrive 10 profiler for at afdække medlemmernes behov og 
interesse fremadrettet. Dette er sendt til bestyrelen som har inviteret til dialog ifm. det kommende strategise-
minar, hvor der netop sættes fokus på emnet. 
Martin Hedevang Andersen: Spurgte ind til Kasper Fjordgård Skjærlunds holdning til DL. Var det for meget en 
Københavnerforening? Det mente Kasper ikke.  
Tage Kansager: Mangler emner for kommunerne – specielt i LANDSKAB.  
Anne Refshauge: Mange kommunalt ansatte er medlemmer af Park- og Naturforvalterne. Kunne man have et 
tættere samarbejde og byde velkommen til hinandens arrangementer? 
Helle Hagelund: Efterlyste de aktiviteter som handler om at vise projekterne frem. Havehistorien bliver glemt. 
Det er vigtigt og der er stor interesse for at samles og se noget sammen. ”Alt det vi ikke når i hverdagen”.  
Chanette Ingemann Nielsen: Var det en idé at spørge ”ikke-medlemmer”? 
Henning Looft: Arkitektforeningen har samme udfordring med fastholdelse af medlemmer, som er kommunalt 
ansat.  
John Norrie: Det er jo medlemmerne, som skal byde ind med ønsker! Kan en vej være at oprette ERFA-grupper.  
Maria Boe-Whitehorn: Som ansat i HOFOR føler hun sig langt væk fra fagfælleskabet. Mener at der er brug for at 
gøre det mere synligt, at der faktisk er et fagfællesskab i DL. 
Jeremy Dennis: Forslog at rammer sættes af DL og herefter op til medlemmer. 
Elzélina Van Melle: DL er i opstart om et samarbejde med LAF om plantekursus som efteruddannelse.  
Helle Hagelund: Mange bruger fx Nordisk Kongres som efteruddannelse. 
Ann Lilja: Som kommunal ansat har hun spurgt en kollega hvorfor vedkomne meldte sig ud af DL. Svaret var at 
DL ikke var vedkommende mere. Det er kommunerne som sætter rammerne og ikke dem som tegner de ”læk-
re” streger. Et ønske kunne være fokus på det arbejde som sætter rammerne.  
Tage Kansager: Fremhævede Park- og Naturforvalterne som tidligere har afholdt kurser af 1 uges varighed.  
John Norrie: Foreningen skal altid være vedkommende. Havde stor ros til formanden for at skrive til presse og 
sætte faget og foreningen i fokus. 
Marianne Israelsen: Titlen mdl betyder noget for privatansatte – så fokus på det. 
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Henning Looft takkede for både fremlæggelse og alle de mange idéer og kommentarer. Herefter blev virksom-
hedsplanen for 2019-2020 godkendt med applaus. 
  
Virksomhedsplanen kan i sin helhed læses i årsberetningen KUREREN og kan downloades fra DL´s hjemme-
side.   
 
4.0 Indkomne forslag  
Henning Looft bemærkede, at forslag om kontingentstigning flyttes over til punkt 5 ifm. regnskab og budget 
fremlægges. 
 
Jakob Sandell Sørensen fremlagde bestyrelsens forslag til ændring af § 2 stk. 1: 
 
For ikke at være afhængig at løbende navneændringer på de tre optagsgivende uddannelsesinstitutioner fore-
slås nuværende tekst ændret til: 
a. Bachelorgrad samt kandidatgrad fra landskabsarkitektuddannelsen på Københavns Universitet, KU. 
b. Kandidatgrad fra uddannelsen i landskabsarkitektur på Arkitektskolen Aarhus, AARCH. 
c. Kandidatgrad fra uddannelsen på landskabsarkitektur på Arkitektskolen i København, KADK.  
 
Eva Olsen spurgte ind til, hvorvidt uddannelsen på Aalborg Universitet ikke burde være optagelsesgivende i DL. 
Bestyrelsen har undersøgt programmet og er kommet til den konklusion, at det er ingeniøruddannelse.  
Thomas Lindtorp Pedersen spurgte ind til, om man kunne optages som bachelor fra KADK og AA i lighed med 
bachelor fra KU. Det kan man ikke. Først når man er på kandidatdelen. 
Jakob Sandell Sørensen pointerede, at der ikke ændres ikke ved nuværende optagelseskrav/kriterier. Det er 
kun en forsimpling af navn på uddannelsesinstitutionerne.  
 
Forslaget sat til afstemning og vedtaget med et ja fra over 2/3 af stemmerne. 
 
Jakob Sandell Sørensen fortalte, at bestyrelsens trækker sit forslag at fjerne afsnittet ”Vedtægt for landskabs-
arkitektvirksomhed”. Dette på grund af en teknisk fejl i fremsættelse af forslaget. Det skulle være nævnt, at 
vedtægt også skulle udgå af § 4. Forslaget genfremsættes til næste år, hvor bestyrelsen påtænker at opdatere 
teksten og lade den indgå som til bilag til vedtægterne som en slags ”code of conduct”.  
 
5.0 Økonomi  
 
5.1 Årsregnskab 2018 
Martin Hedevang Andersen gennemgik kort regnskabet og redegjorde for årets resultat; Hovedparten af vores 
økonomiske midler er brugt på sekretariat, på LANDSKAB, på ny hjemmeside og på medlemsarrangementer.  
 
Årets resultat for 2019 udviser et merforbrug på 153.000 kr. hvilket er 5.000 kr. mere end budgetteret. Dog skal 
tilføjes at 65.000 kr. af de budgetterede udgifter til generationsskifte for LANDSKAB først bliver brugt i 2019. 
Herved er der i alt brugt 70.000 kr. mere end budgetteret. Skyldes til dels en uforudset merudgift på udbetaling 
af opsparet overenskomstberettiget fritvalgskonto til daglig leder, mindre indtægter fra sponsornetværk samt 
udviklingen af medlemstyper der har forskubbet sig med et mindre fald på ordinære medlemmer.  
(tjek Martins power point) 
 
Foreningens egenkapital er pr. 1. januar 2019 på 570.780 kr. 
 
5.2 Budget for 2018 
Martin Hedevang Andersen præsenterede budgettet hvor der var lagt op til merforbrug på 82.072 kr. Merfor-
brug er primært udgift til generationsskifte på LANDSKAB.  
 
Foreningen har stadig en solid egenkapital, men bestyrelsen vil det kommende år sætte fokus på medlemsud-
vikling og mulighed for at forøge sponsorindtægter.  
 
Lillan Thomsen kunne tilføje, at forslag til kontingentstigning ikke var indregnet i budgettet, da den først skulle 
vedtages på generalforsamlingen. Dette beløb svare til ca. 25.000 kr. for 2019, hvilket nedbringer merforbrug 
med tilsvarende. 
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Martin berettede, at 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 anbefa-
ler derfor, at DL´s egenkapital ikke er mindre end 448.000 kr. hvilket er opfyldt. Der forventes en egenkapital på 
490.000 kr. i 2020. 
 
Jf. punkt 4. Indkomne forslag – for at imødekomme generelle udgiftsstigninger anbefaler bestyrelsen at hæve 
medlemskontingent med 2 %.  Til sammenligning betyder det en samlet stigning i årskontingent fsva. ordinære 
medlemmer på ca. 64 kr.  
 
5.3 Regnskab og budget indstilles til godkendelse 
 

• Fremlagte regnskab for 2018: Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 
• Fremlagte budget for 2019: Generalforsamlingen godkendte budget.  
• Forslag om stigning af medlemskontingent på 2 % pr. 1. april 2019 blev godkendt. 

 
6.0 Valg  
 
6.1 Valg til bestyrelsen  
Jakob Sandell Sørensen startede punktet med at fremlægge baggrund for et valgrod som var opstået tilbage i 
2014. To medlemmer fratrådte 1 år før periodens udløb, og Generalforsamlingen valgte to bestyrelsesmed-
lemmer ind for en 1-årig periode. Heriblandt Susanne Renée Grunkin. Dette har nu resulteret i en uoverens-
stemmelse i valgregler. Bestyrelsen indstiller derfor, at nuværende formand kan genopstille for en 2-årig peri-
ode, selvom det betyder at hun givet fald kommer til at sidde i en valgperiode på i alt 7 år og ikke som vedtægter 
tilskriver i max. 6 år. Samme valgrod er faktisk også sket året efter, da han selv blev valgt til bestyrelsen for 1 år. 
Den må vi tage næste år, hvis det bliver aktuelt.  
 
Henning Looft spurgte om Generalforsamlingen kunne godkende ovenstående. Der var fuld opbakning fra Ge-
neralforsamlingen hertil og valghandling kunne fortsætte.  
 
Herefter kunne Henning konstatere at tre ordinære bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter og en studenter-
observatør skulle vælges til bestyrelsen. Tre ordinære bestyrelsesmedlemmer og en studenterobservatør for 
perioden 2019-21 samt to suppleanter for perioden 2019-20. 
 
Susanne Renée Grunkin, Ole Mouritsen og Philip Dahlerup Christensen var på valg og villig til genvalg. Elzélina 
Van Melle og Louise Axholm var på valg og genopstillede ikke.  
 
Følgende kandidater stillede op til valg: 
Maria Boe-Whitehorn, Julie Linke Bank, Susanne Renée Grunkin, Ole Mouritsen og Philip Dahlerup samt Lukas 
Anker Christiansen som studenterobservatør. Efter motivationstaler blev der stemt på de opstillede kandida-
ter. Resultatet blev som følger: 
  
Susanne Renée Grunkin genvalgt for perioden 2019-21. Maria Boe-Whitehorn og Julie Linke Bank valgt for peri-
oden 2019-21. Ole Mouritsen og Philip Dahlerup Christensen genvalgt – begge som suppleanter for perioden 
2019-20. Lukas Anker Christiansen valgt for perioden 2019-21.  
 
Den nye bestyrelse er: 
Susanne Renée Grunkin 
Jakob Sandell Sørensen 
Cathrine Hancke 
Martin Hedevang Andersen  
Tine Gils 
Maria Boe-Whithehorn 
Julie Linke Bank 
Ole Mouritsen / suppleant 
Philip Dahlerup Christensen /suppleant 
Lukas Anker Christiansen /studenterobservatør 
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6.2 Valg af parlamentarisk revisor og suppleant  
Både Poul Børge Pedersen og Erik Termansen (suppleant) genopstillede. Begge blev genvalgt for perioden 
2019-20. 
 
6.3 Valg til LANDSKABs redaktionsudvalg  
Der skulle vælges to repræsentant og en suppleant til LANDSKABs redaktionsudvalg.  
 
Jacob Fischer genopstillede ikke, Liv Oustrup var på valg og genopstillede ikke. Anne Dahl Refshauge var på 
valg og genopstillede. Margrethe Holmberg og Julie Linke Bank stillede op til valg. Efter motivationstaler blev 
der stemt på de opstillede kandidater. Resultatet blev som følger: 
 
Anne Dahl Refshauge genvalgt perioden 2019-21, Margrethe Holmberg valgt for peroden 2019-21. Julie Linke 
Bank valgt som suppleant for perioden 2019-20. 
 
Det nye redaktionsudvalg er: 
Ulrik Kuggas 
Anne Dahl Refshauge  
Margrethe Holmberg  
Julie Linke Bank / suppleant 
Lulu Salto Stephensen (inviteret som ekstern af redaktør) 
 
Yderligere to repræsentant skal udpeges af bestyrelsen  
Nuværende er Tine Gils og Steen Bisgaard. 
 
Nordisk repræsentation er: Jussi Luomanen, Finland; Ulla R. Pedersen, Island; Ingebjørg Finnebråten og Anne 
Tibballs, Norge; Sabina Richter, Sverige.  
 
6.4 Valg til Retsudvalget  
Retsudvalget var på ikke på valg. Er valgt for perioden 2018-20. 
 
Retsudvalget er: 
Henning Looft (formand)   
Marie Thing    
Michael Finke     
Karin Nygaard Corfitzen    
Mogens Bundgaard   
Bo Hune     
Jeremy Dennis    
 
6.5 Valg til Bedømmelsesudvalget  
Der skulle vælges én person til Bedømmelsesudvalget, og jf. vedtægterne skal det være en privatpraktiserende. 
Jakob Fischer var på valg og genopstillede ikke. Chanette Ingemann Nielsen stillede sig til rådighed og blev 
valgt uden modkandidat for perioden 2019-21. 
 
Bedømmelsesudvalget består nu følgende medlemmer: 
Susanne Renée Grunkin   - DLs formand / fast medlem 
Chanette Ingemann Nielsen   - (privatpraktiserende)/ valgt af GF  
Rune Bugge Jensen   - (offentlig)/ valgt af GF  
Camilla Hedegaard Møller   - (KADK)/udpeget af DL 
Torben Dam    - (KU)/udpeget af DL 
 
6.6 Valg til IFLA/IFLA Europe 
Jeremy Dennis var valgt for perioden 2016-19 og genopstillede ikke. Jeremy er i mellemtiden valgt som kasse-
rer for IFLA World og vil fremover bruge kræfterne her. Elzélina Van Melle stillede op til valg, og kunne fortælle 
at hun har været bestyrelsens repræsentant for det internationale arbejde de sidste 4 år. Er desuden engageret 
i IFLA World Congress som løber af stablen i Oslo til september. Hun ønskede at fortsætte dette arbejde.  El-
zélina blev valgt uden modkandidat for den treårige periode 2019-22. 
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7.0 Beretninger 
I et forsøg på at gennemgå generalforsamlingens mange punkter, uden at det blev for tidskrævende, ville be-
retningerne 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 
Beretning blev taget til efterretning.  
 
7.3 Retsudvalget v/Henning Looft 
Beretning blev taget til efterretning. 
 
Ad hoc-udvalg 
 
Martin Hedevang Andersen bad om at Udvalg for Cirkulær Økonomi fremover kom på listen over ad hoc-udvalg.  
 
7.4 Arrangement/debatudvalg Fynske Planlæggere v/Anne Ramborg 
Beretning blev taget til efterretning.  
 
7.5 Landskabsprisen v/Line Toft 
Lillan Thomsen fortalte, at DL er sekretariat for prisen som uddeles i samarbejde med Danske Arkitektvirksom-
heder og Park- og Naturforvalterne. Prisarbejdet er startet og første møde i juryen afholdt. Indkaldelse af pro-
jekter sker i nærmeste fremtid. Prisen uddeles ved et prisevent i november 2019.  
 
7.6 Tænketank v/Sonja Poll 
Beretning blev taget til efterretning.  
 
Repræsentationer 
 
7.7 IFLA/IFLA Europe v/Jeremy Dennis 
Beretning blev taget til efterretning.  
 
7.8 Dansk Byplanlaboratorium v/Jakob Sandell Sørensen 
Alexandra Vindfeld Hansen tilføjede, at hun som bestyrelsesmedlem af Dansk Byplanlaboratorium ville opfor-
dre DL til endnu tættere samarbejde. Beretning blev herefter taget til efterretning. 
 
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 2018. 
 
7.11 Fonden for Træer og Miljø v/Elzélina Van Melle 
Elzélina Van Melle fortalte, at Fonden søger at aktivere medlemmerne samt opfordrede til at yngre kræfter 
stiller op til bestyrelsen. Elzélina informerer gerne om arbejdet. Tage Kansager mente ikke, at Fondens arbejde 
fungerede og ej heller at DL burde bruge tid på det. Elzélina var ikke enig heri.  
 
Beretningen blev herefter tage til efterretning. 
 
7.12 Frøkildeudvalget v/John Norrie 
Ikke indgået beretning for 2018. John Norrie fortalte, at han desværre havde overset deadline pga. rejse. Men 
der er godkendt en frøkilde i år. Opfordrede at man går ind på www.plantevalg.dk for at se listen over de over 
200 frøkilder som er godkendt. Brug dem i by-sammenhæng!  
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7.13 Det nye Vejregelråd/Vejdirektorat v/Tine Vogt Laustsen 
Beretning gav anledning til bemærkninger om, at man mente at arbejdet i Vejregelrådet bestemt var relevant og 
vigtigt for udformningen af det danske landskab. Repræsentation bør overvejes. Beretning blev herefter 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 2018. Der har ikke været aktivitet i adskillige år. Repræsentation slettes fra 
listen. 
  
7.17. Kåringsudvalget for Skovfrø- og planter v/John Norrie 
Ikke indgået beretning for 2018. John Norrie fortalte, at der i løbet af året er 5 arter og 3 frøkilder som er blevet 
EU godkendt. Vigtigt at de planter som er godkendt til skovbrug er gode. Kontakt gerne John for spørgsmål.  
 
7.18 Skov og Landskabs Rådgivende udvalg for Park og Landskab v/Elzélina Van Melle 
Der har ikke været aktivitet i 2018, og udvalget er ikke i funktion pt.  men står stadig opført på KUs hjemmeside. 
 
7.19 Det Særlige Bygningssyn/Kulturstyrelsen v/Annemarie Lund  
Lillen Thomsen berettede, at DL just har genindstillet Annemarie Lund for en ny periode samt indstillet et 
mandligt medlem jf. Bygningssynets retningslinjer. Interessetilkendegivelser fra mandlige medlemmer efter-
spurgt via DL nyhedsbrev og udvalgt af DLs bestyrelse.  Bygningssynet har endnu ikke truffet deres valg. 
 
Beretning blev herefter taget til efterretning. 
 
7.20 Udvalget for ”Green Cities” v/Susanne Renée Grunkin 
Beretning blev taget til efterretning. 
 
7.21 Københavns Kommunes Bypanel v/Susanne Renée Grunkin 
Beretning blev taget til efterretning. 
 

8. Eventuelt  

Kirsten Lund-Andersen bemærkede, at i den interne diskussion om praktiserende og kommuneansatte skulle 
man passe på, at det ikke bliver for elitært. Brug DL som netværk og sammenhold for faget!  En god idé at opret-
te ERFA grupper og lav gerne virksomhedsbesøg hos andre end tegnestuer. Ift. til historiske haver og restaure-
ring er det vigtigt at have fokus på disse opgaver. Tage Kansager var enig. Vi forsømmer at passe på de histori-
ske haver. 
 
Chanette Ingemann Nielsen udtrykte stor ros til bestyrelsen for det store arbejde de lagde i tillidshvervet. Der 
bliver løftet mange opgaver og mindede om at alle medlemmer er velkomne til, og bør, bidrage i foreningsar-
bejdet på den ene eller anden måde. 
  
Jeppe Nis Kalnæs syntes, at det var ærgerligt, at man som studerende ikke havde stemmeret. Det vil helt sik-
kert skabe større engagement og deltagelse i foreningsarbejdet fra denne medlemsgruppe.  
 
Ole Mouritsen berettede, at han i sit lokalområde var med i indsatsen om beskyttelse af grundvandet. Dette 
arbejde ligger i Klagenævnet og der var stillet forslag til beskyttelse af drikkevandet. Hold øje med det! Overve-
jer at skrive en klumme herom til DL nyhedsbrev. 
  
Eva Olsen fortalte, at netværket LAF under fagforeningen JA afholdte generalforsamling den 26. maj og havde 
rundvisning på Amager Bakke – Malmos gav rundvisning. Opfordrede til, at man stillede op som repræsentant i 
LAF.  
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Susanne Renée Grunkin mindede om at vi i årets løb havde mistet fire store kapaciteter indenfor faget, Andreas 
Bruun, Jeppe Aagaard Andersen, Preben Skaarup og Steen Høyer. Herefter blev der afholdt et minuts stilhed på 
Generalforsamlingen for at ære de afdøde.  
Henning Looft takkede bestyrelsen for godt arbejde og sagde tak til forsamlingen for gode input. Susanne tak-
kede dirigenten for at lede os sikkert gennem generalforsamlingen, og sekretariatet et veltilrettelagt arrange-
ment. Og ikke mindst tak for indsatsen til afgående bestyrelsesmedlemmer Elzélina Van Melle, Louise Axholm 
og Thomas Lindtorp Pedersen. Henning erklærede den officielle del af generalforsamlingen for afsluttet. Dagen 
blev afsluttet med uformel middag i Arkitektskolens kantine.  
  
Referent: Lillan Thomsen 
 
Godkendt 15.05 2019 
 

     
Henning Looft  Susanne Renée Grunkin 
Dirigent    Formand 
 
 
 


