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Frederiksberg, 14. juli 2020 

Referat Danske Landskabsarkitekters generalforsamling 2020 

Danske Landskabsarkitekters (DL) ordinære generalforsamling blev afholdt i Akademikertårnet på 
Frederiksberg fredag den 19. juni 2020. I alt 21 medlemmer var tilmeldt. Referatet skal sammen-
holdes med årsberetningen ”KUREREN” udsendt i maj 2020. KUREREN kan læses fra DL´s 
hjemmeside: 
https://www.landskabsarkitekter.dk/Aktuelt/danske-landskabsarkitekters-arsberetning-2019-20/ 

Dagsorden  
1.0 Valg af dirigent  
2.0 Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for 2019-2020 
3.0 Virksomhedsplan 2020-2021 
4.0 Indkomne forslag  
5.0 Økonomi  
Godkendelse af revideret regnskab for 2019  
Godkendelse af budget for 2020 – 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 

Som indledning bød formand Susanne Renée Grunkin velkommen til DL´s generalforsamling 
(GF). Herefter var der en kort præsentation af den siddende bestyrelse, sekretariat, redaktør og de 
fremmødte medlemmer.  

1.0 Valg af dirigent 
Efter forslag fra Susanne Renée Grunkin blev Henning Looft valgt som dirigent.   
Henning Looft takkede, ønskede en god forsamling og lagde op til debat. Henning Looft kunne 
konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 7. maj 2020 med indkaldelse dateret 4. maj 
2020 i henhold til vedtægternes § 7 og § 9. GF var udsat grundet Corona som må betragtes som 
force majeure. Sidste chance for at indlevere fuldmagter, hvert tilstedeværende medlem har ret til 
at fremlægge to fuldmagter. Henning Looft pointerede, at de fleste afstemninger foregår ved al-
mindeligt flertal, men vedtægtsændringer godtages med 2/3 af stemmerne. 5 forslag til vedtægts-
ændringer, der var indkommet rettidigt. Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Refe-
rent: Mette Juhl Jessen.  

2.0 Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for 2019/20 
Henning Looft gav ordet til formanden. 
Susanne Renée Grunkin gennemgik bestyrelses arbejde det forgangne år. Året har været præget 
af den grønne dagsorden. Der skrives og tales mere om vores fag, hvilket har bidraget til øget op-
mærksomhed. Foreningen løftes af fællesskabet, og der er et flot antal af råd og udvalg og med 
god opbakning, og gode tilbud ift. eksponering af vores arbejde. Alle er med til at løfte fortællingen 
om faget.  

https://www.landskabsarkitekter.dk/Aktuelt/danske-landskabsarkitekters-arsberetning-2019-20/
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Foreningens økonomi overordnet: 69% af foreningens indtægter går til drift af foreningen, 36% 
til tidsskriftet Landskab; 3% til internationalt arbejde i IFLA; 2% til IFLA Europe. Sponsorer støtter 
godt op og er til rådighed. Stor ros til Landskab. 
Året der gik bød på GF på KADK med forelæsning af Nigel Dunnett. Maria Boe-Whitehorn og Julie 
Linke Bank blev indvalgt i bestyrelsen. Efter afholdelse af GF sidste år, blev det årlige strategise-
minar vanligt afholdt.  

Danske Landskabsarkitekters udvalg for Cirkulær Økonomi (CØ) v. Martin Hedevang Ander-
sen: Udvalget har afholdt en række arrangementer, og CØ var emnet for Høstdebat 2019. CØ gi-
ver god mening i landskabsarkitekturen. Udvalget mærker en voksende interesse for emnet både 
nationalt og internationalt. Til udvalgets arrangementer består deltagerne typisk af 50% medlem-
mer og 50% eksterne. Til Høstdebat 2019 blev CØ løftet på højere niveau med indlæg fra profes-
sor Lars Gårn Hansen fra KU, stadsarkitekt ved KBH Kommune Camilla van Deurs og direk-
tør Mette Qvist fra Green Building Council Denmark. Torsdag d. 25. juni 2020, lanceres en eksem-
pelsamling. Eksempelsamlingen er et forsøg på at oversætte CØ til landskabsarkitekturen. Martin 
Hedevang Andersen sender en tak til hele udvalget for et kæmpe stort stykke arbejde.  

Bloom festival v. Susanne Renée Grunkin: I år bidrog foreningen med en vandring med samta-
ler om herlighedsværdi. 

Fagdommerpanel v. Jakob Sandell Sørensen: Pt. er der 23 medlemmer i fagdommerpanelet. 
Der har været en smule aktivitet og en enkelt konkurrence. Bestyrelsen forsøger at aktivere fag-
dommerne på alle tænkelige måder. Bl.a. i div. arkitekturråd og bypaneler. Landskabsarkitekter er 
repræsenteret i Hillerød arkitekturråd (Peter Juhl), i KBH Bypanel (Marianne Levinsen) samt i 
Odense Kommunes Arkitekturråd (Susanne Renée Grunkin), Bestyrelsen ønsker fremadrettet at 
bruge fagdommerne som anmeldere og fortællere. Sekretariatsleder Lillan Thomsen supplerer 
med at fortælle om serien ”Postkort fra landets landskabsarkitekter”, der kører i nyhedsbrevet og 
tager udgangspunkt i fagdommerpanelet. Susanne Renée Grunkin fortæller, at kommuner har 
fundet interesse for arkitekturråd/-paneler. Hillerød kommune lagde i deres begrundelse for valget 
af Peter Juhl vægt på brugen af fagdommere.  

Susanne Renée Grunkin fortsætter beretningen, og fortæller at studenterrepræsentant Lukas An-
ker Christiansen og Jakob Sandell Sørensen står for kontakt til nye studerende.  Afgangsudstillin-
gen på KU støttes stadig af DL, og blev i år vist i Brøndsalen på Frederiksberg.  

UIA 2023: Martin Hedevang Andersen er foreningens repræsentant i arbejdsgruppen. 

Green Cities: Susanne Renée Grunkin sidder i styregruppen for EU-samarbejdsprojektet og for-
tæller, at der foregår et godt samarbejde om den fælles grønne dagsorden. Der er ressourcer DL 
kan trække på bl.a. ift. debatindlæg. DL kommer godt frem under overskrifterne.  

Tidsskriftet Landskab har fået ny redaktør i Christina Capetillo, og på ganske kort tid er meget 
sket. Tidsskriftet har fået en ny grafisk identitet, og 100års jubilæet blev fejret med Arkitektforenin-
gen som ramme. Susanne Renée Grunkin beretter, at den nye grafiske identitet ses og roses 
rundt omkring samt at bl.a. temanummer om biodiversitet skaber anerkendelse og interesse. Der 
var stor ros til redaktørens arbejde. 

Nordiske og internationale relationer: World Congress i Oslo var en stor oplevelse, beretter for-
manden. Fokus var på fagets bredde og klimaforandringer. Flere fra foreningen bidrog, bl.a. Maria 
Boe-Whitehorn og Jakob Sandell Sørensen. Udover formand deltog Lillan Thomsen samt internati-
onal delegat Elzélina Van Melle. Tre sidstnævnte deltog også i World Council – IFLA World gene-
ralforsamling. 
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Løbende arrangementer og virksomhedsbesøg: En ny arrangementsrække, HVAD VED JEG er 
sat i gang, og kun for DL-medlemmer. Det er et forsøg på medlemspleje og tiltrækning af nye med-
lemmer. Der har bl.a. været arrangementer til pandaanlæg i ZOO, på Copenhagen Hill, Brandts 
Have og om PET terrorsikring. 

Plantearrangementer v. Tine Gils: Baseret på en henvendelse fra JA for 1,5 år siden der kom 
med en forespørgsel på planteorienterede arrangementer. Thomas Vejsnæs (JA/SLA), Elzélina 
Van Melle og Tine Gils har stået for dem. Første arrangement handlede om jord og blev udsolgt 
hurtigt og 70 medlemmer mødte op. Gruppen planlægger nyt arrangement med Jonny Bruce og 
Peter Korn, da planlagte arrangementer blev udskudt til efteråret 2020/ foråret 2021. FAOD er si-
denhen kommet med i arrangørgruppen, det giver større økonomiske muskler, men også potentielt 
set færre pladser til DL-medlemmer. 

Havehistorisk Selskab Formanden beretter, at vi har meldt os ind. Lillan Thomsen supplerer og 
motiverer indmeldelse med en opfordring på sidste års GF. I efteråret er DL medarrangør på sel-
skabets jubilæumsarrangement: Fremtidens Haver. 

Dansk Landskabspris uddeles hvert 2. år og giver god opmærksomhed på faget og ikke mindst 
på de projekter som bliver nomineret til prisen. Formanden pointerer, at vi bliver bedre og bedre til 
at høste frugterne af de muligheder det giver, og prisen får da også større og større prestige. DL er 
sekretariat for prisen og uddeles i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder og Park og Na-
turforvalterne. Vinder i 2019 var GHB projektet Christiansborg områdesikring.  

Kommunikation: Susanne Renée Grunkin beretter, at Green Cities har givet mulighed for en del 
debatindlæg i dagspressen, da GC sekretariat kan kaste kræfter i at bære formandens artikler og 
indlæg frem. Derudover har DL egne kanaler som nyhedsbrevet, Facebook, Instagram og Linke-
dIn.  
Lillan Thomsen roser den flittige formand, og fortsætter. Nyhedsbrevet udkommer 45 gange om 
året og har over 1700 abonnenter. Sekretariatet ruster gradvis op på SoMe og det afspejler sig og-
så i en stigende følgerskare. DL har 2800 følgere på Facebook; 1400 på LinkedIn, og nærmer sig 
8000 følgere på Instagram. Der er fx kommet 2000 nye følgere det seneste år på Instagram, hvilket 
giver god mulighed for eksponering også internationalt. Hen over sommeren afholdes en fotokon-
kurrence på Instagram, og sekretariatslederen opfordrer medlemmerne til at deltage. Lillan Thom-
sen peger på, at der efterhånden ligger en pæn samling debatter og indlæg på DL YouTube kanal. 

Høringssvar v. Susanne Renée Grunkin: Danske Landskabsarkitekters Tænketanken og Green 
Cities har løbende udarbejdet adskillige høringssvar i løbet af året i samarbejde med DL. 

Internt foreningsarbejde og økonomi v. Susanne Renée Grunkin Der har været afholdt seks 
bestyrelsesmøder gennem året, hvoraf det første var det årlige strategiseminar. Bestyrelsen har 
desuden i den forlænget bestyrelsesperiode afholdt to møder over video, en mulighed der gør det 
nemmere at have bestyrelsesmedlemmer fra hele landet. I alt har foreningen 785 medlemmer. 
Økonomi gennemgås senere af kasser Martin Hedevang Andersen.  

Susanne Renée Grunkin takker bestyrelsen for hjælp med at gennemgå årsberetningen, og diri-
genten Henning Looft åbner for kommentarer. 

Ole Mouritsen: Takker for en meget flot udvikling af Landskab, både på indhold og det grafiske. 
Ovation.  
Jeremy Dennis: Oplæg til Tine Gils ift. at vi også skal tale om muld. Danmark er et muldland, så 
det må ikke kun handle om grus. Tine Gils noterer.  

Tine Gils: Har kendskab til arbejdet i Sorø Kommune der siger, at jordregnskabet skal gå op i 
kommunen, hvorfor vi ofte kommer til at lægge mulden ud.  
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Ole Mouritsen peget på at 60% af landskabet er opdyrket og muldlaget nedslides, der er enorme 
problemer med jordpakning, da muldlaget ikke er næringsrigt nok. Muld er en mangelvare, og der 
er mange bønder der gerne vil aftage mere muld.  

Dirigent Henning Looft afslutter muld-diskussionen, og takker bestyrelsen for en stor indsats det 
forgangne år. En særlig tak gives til formanden, for at være overordentlig synlig i dagspressen og 
komme landet rundt med indlæg i bl.a. Politiken Byrum, Altinget og JP. Det kommer virkelig vores 
fag til gode. Ovation. 

Susanne Renée Grunkin takker. 

3.0 Virksomhedsplan 2020-2021 v. Susanne Renée Grunkin 
Præsenteres i kureren s. 23-25, og ligger til grund for det kommende års arbejde. Virksomhedspla-
nen er bygget op omkring tre indsatsområder, hvoraf nogle af dem går igen fra tidligere år, for at 
danne klangbund.  
- Kommunikation: Det gavner at vi er synlige, både internt og eksternt.
- Netværk og partnerskaber: Internt og eksternt, samarbejde med søsterforeninger båd i Dan-

mark og i resten af Norden.
- Øget opmærksomhed på landsplanlægning og det der sker mellem byerne: Der har været

meget opmærksomhed på byudviklingen. DL indleverede svar til revision af planloven. Vi be-
gynder at kigge udad. Corona vender alt på hovedet. Det er så meget desto vigtigere, at vi
kigger mod landsplanlægningen, da vi har set hvad byen bl.a. har af problemer.

Susanne Renée Grunkin spørger om der er behov for uddybning? Pointerer, at der til grund for 
indsatsområdet ligger emner som: Fredninger og affredninger af bynære landskaber; sikringer af 
den grønne kulturarv; helhedstilgang i planlægning og det åbne land hvor vi som landskabsarkitek-
ter skal ind på banen.  
Jakob Sandell Sørensen supplerer med at sige, at vi oplever grænseoverskridende (ejerskab, 
kommune) problematikker. De kan ikke løses på lille skala. Det er begrundelsen for at sætte land-
skabsarkitekturen i et større og mere tværfagligt perspektiv.  
Chanette Ingemann Nielsen spørger om punkt 3 handler om lokalplanlægning, og begynder med 
at der på lokalplanlægningsniveau er behov for en drøftelse. Den drøftelse er større end landsplan-
lægning. Foreslår om punktet skal handle om planlægning overordnet. Jakob Sandell Sørensen bi-
drager ved at sige, at det handler om skalatrin.  

Dirigent Henning Looft spørger generalforsamlingen om, hvorvidt bestyrelsens beretning og virk-
somhedsplan kan godkendes. Salen godtager enstemmigt med applaus. 

4.0 Indkomne forslag 
Dirigent Henning Looft Fremlægger at der er indkommet fem forslag til vedtægtsændringer. Disse 
tages hver for sig. Dirigent opfrisker proceduren: Der stemmes ved håndsopretning med mindre 
blot én ønsker skriftlig afstemning, og gør opmærksom på, at Emilie Kjeldsen medbragt to fuldmag-
ter og derved besidder tre stemmer. Alle andre medlemmer har én stemme. Studentermedlemmer 
har ikke stemmeret.  
1) Ændring af vedtægts § 3 v/ Jakob Sandell Sørensen: Bestyrelsen stillede forslag om at mdl

ændres til MDL, da Arkitektforeningen skriver MAA med stort. Det handler om symmetri. Su-
sanne Renée Grunkin argumenterede for, at det handler om at få pondus tilbage. Forslaget
vedtages enstemmigt.

2) Afskaffelse af ”Vedtægt for landskabsarkitektvirksomhed” og ændring af § 4 v/ Jakob
Sandell Sørensen. JSS beskrev, hvordan der i vedtægterne er en vedtægt for landskabs-
arkitektvirksomhed. Dette beskrives som en arv fra PLR. Forslaget går på, at denne vedtægt
afskaffes og at § 4 udgår. Bestyrelsen foreslog samtidig, at den kommende bestyrelse kan
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bruge den udgående vedtægt til at formulere en art etisk kodeks. Jeremy Dennis supplerede 
ved at sige, at der internationalt arbejdes med et ’code of conduct’, dem bør den kommende  
bestyrelse skele til. Der stemmes om begge elementer på én gang. Ingen ønsker skriftligt. 
Forslaget vedtages enstemmigt.  

3) Afskaffelse af spærregrænse på 6 år som aktivt bestyrelsesmedlem i § 11 v/ Henning
Looft. Spærregrænsen betyder at man ikke kan sidde længere end seks år i bestyrelsen.
Henning Looft argumenterede som forslagsstiller for, at de der gerne vil, skal have lov til at stil-
le op igen, og så er det op til generalforsamlingen at vælge bestyrelsesmedlemmer. Gode
kræfter der ønsker at bidrage skal ikke udelukkes pga. rigide valgregler. Forslaget gælder ale-
ne for bestyrelsen. Forslaget vedtages med 18 stemmer for og 1 blank.

4) Indførelse af studentertitel i § 3 v/ Lukas Anker Christiansen på vegne af Caroline
Toftild. Præsenterede en problematik i, at de studerende er meget aktive, men føler at det er
svært at bidrage i DL. De studerende ønsker en studentertitel, parallelt med Arkitektforenin-
gen: stud.hort.arch.mdl (nu MDL). Ole Mouritsen pointerede, at den titel ikke dækker land-
skabsstuderende fra Arkitektskolerne. I dag har disse studerende dog mulighed for at benytte
titlen stud.arch.MAA. Jakob Sandell Sørensen foreslog, at der også skal være en kategori der
hedder stud.arch.mdl. Lukas Anker Christiansen: Det har de studerende ikke tænkt over.
Ole Mouritsen støttede op om forslaget, men anbefalede at der næste år stilles forslag om
også at tilføje stud.arch.mdl. Jeremy Dennis foreslog, at stemme om det med det samme,
men dirigent Henning Looft afviste, da forslaget er fremsat som stud.hort.arch.mdl, og anbefa-
lede at hvis der viser sig et behov, så kan det forslag stilles sidenhen. Der kan ikke rettes i det
skriftlige materiale, der er fremsat.  Lillan Thomsen kunne berette, at der er et par studenter-
medlemmer fra arkitektskolen i Aarhus og 6-7 fra KADK. Hovedparten kommer altså fra KU.
Elzélina Van Melle og Martin Hedevang Andersen bakker forslaget op, og anbefaler at der
næste år stilles forslag om en titel til de studerende på arkitektskolerne. Martin Hedevang
Andersen understreger, at man for at skrive titlen på, skal skrive hele titlen, så det indikeres at
man er studerende. Forslaget vedtages enstemmigt.

5) Stemmeberettigelse for studerende i § 7 v/ Lukas Anker Christiansen Forslaget gik på at
slette: ”studentermedlemmer er ikke stemmeberettigede” fra vedtægterne. Martin Hedevang
Andersen gjorde opmærksom på, at studenterrepræsentanten ikke udpeges af generalfor-
samlingen, som resten af bestyrelsen, men af de studerende. Studentermedlemmer er ikke
valgbare til Retsudvalg og Bedømmelsesudvalg, men kan deltage i øvrige faste udvalg. Jacob
Sandell Sørensen fortalte, at der pt. er 236 studentermedlemmer. Henning Looft tilkende-
gav, at han personligt var betænkelig ved det, da DL er forening med et stort budget, og man
kan risikere, at man kan stemme meget igennem, som man ikke skal stå til mål for konse-
kvenserne af på samme måde. Rikke Thiirmann Thomsen foreslog, at man kunne give stu-
denterrepræsentanten stemmeret. Susanne Renée Grunkin tilkendegav, at det er positivt, at
der er en lyst til at engagere sig i foreningen, men er også i tvivl om, hvorvidt fuld stemmeret til
alle studentermedlemmer nødvendigvis er det rigtige. Vigtigt at tage ønsket om mere enga-
gement med. Pt. er der kun én studenterrepræsentant i bestyrelsen der repræsenterer KU,
måske der skulle også være en repræsentant fra Aarhus og KADK. Indflydelsen bør måske
være afhængig af det kontingent man bidrager med? Christina Capetillo spurgte til, hvordan
man gør i Arkitektforeningen? Dirigent Henning Looft forklarede, at Arkitektforeningen har en
procentdel de kan stemme ind, 4 i Repræsentantskabet som har stemmeret. Ole Mouritsen
mente, at indflydelse bør hænge sammen med kontingent, men hvad med pensionist medlem-
skab? Er betænkelig ved at åbne det op. Martin Hedevang Andersen understøttede, at det
grundlæggende er en god idé at få de studerende mere med. Han ved, hvor dygtig og aktiv
studenterforeningen er på KU, men at der er et større medlemstab, når studerende bliver fær-
diguddannede. Måske kunne det stillede forslag til at lette overgangen yderligere i kontingent-
størrelse, så studentermedlemmerne fastholdes, når de er færdiguddannede? Han forholder
sig dog negativ ift. det stillede forslag, da det kræver en grundig gennemgang af vedtægterne.
Forslaget er godt, men vi er nødt til at se på vedtægterne som helhed. Lukas Anker Christi-
ansen mente ikke, at GF skal være bange for horder af studerende, men forstod bekymrin-
gerne. Tror dog også der er penge og engagement at hente i, at få de stude- 
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rende mere med. Tine Gils pegede på, at man kan godt få masser af indflydelse uden at have 
stemmeret. Vigtigt ikke at gøre debatten omkring stemmeret for stor. Susanne Renée Grun-
kin valgte at se forslaget som udtryk for ønske om at kunne engagere sig, og at vi må finde ud 
af, hvad der ligger bag engagementet. Tine Gils håbede, at det bliver set, at der bruges meget 
engagement på de studerende. De studerende fylder meget i bestyrelsens arbejde og overve-
jelser. Ole Mouritsen foreslog, at forslaget trækkes, og så arbejdes der videre med sagen, i 
stedet for at nedstemme forslaget. Dirigent Henning Looft bekræftede muligheden. Lukas 
Anker Christiansen ønskede afstemning. For: 0. Forslaget faldt, med bemærkning om at der i 
det kommende år tages en samtale om, hvordan man kan styrke samarbejdet mellem forenin-
gen og de studerende. Tine Gils begærede, at afstemningen førtes fuldt ud. Det godtages.  
Imod: 5. Blankt: 14.  En stor håndsrækning fra foreningen.  

Pause til 18.05. 

5.0 Økonomi 
Godkendelse af revideret regnskab for 2019 

Martin Hedevang Andersen, Foreningens kasser Refererede til Kureren for detaljerne og 
fremhævede udsvingene. S. 36-37: Resultatopgørelse for 2019. Landskab-redaktørens løn og 
pension har været højere end hvad der er budgetteret med, grundet to redaktører i en over-
gangsfase. En del af det, der er sat af til generationsskifte, er ikke brugt. Der har været lavere 
sponsorindtægter, hvorfor forventningerne er skruet ned i budgettet. DL har en solid økonomi 
til grunddriften som er sikret af kontingentet, men det ”sjove” finansieres bl.a. af sponsorer, 
derfor er det vigtigt at bibeholde et stort antal af sponsorer. Opfordrer GF til at prikke sponso-
rer på skuldrene. Budgettet for Dansk Landskabspris udlignes, da det kun afholdes hvert andet 
år samt delvis finansieret ved at DL er sekretariat for prisen. Høstarrangement gik over budget, 
men udlignet ved bidrag for sponsorstande ved arrangementet. S. 38: Årets resultat i alt. DL 
havde budgetteret med et underskud der var mindre end det forventede, men der har været et 
flot overskud på Landskab grundet ny kontakt på udgivelse af bladet med Arkitektforeningen. 
S. 39: Passiver og aktiver stemmer overens. S. 40: Egenkapital er vokset med ca. 80.000,-.
Ulrik Kuggas sagde, at det er fantastisk med ny aftale med Arkitektforeningen, og sendte stor
cadeau til Susanne Renée Grunkin og Tine Gils.
Ole Mouritsen spurgte til, hvorfor der ikke er nogen tegnestuer der er sponsorer. Det kunne
være et sted at opdyrke potentiale og udvide kredsen. Elzélina Van Melle: Spurgte ind til bud-
gettet for Dansk Landskabspris?
Lillan Thomsen forklarede, at der skydes en pulje penge i projektet hvert år. Vi giver 30.000
pr. forening hvert år. Martin Hedevang Andersen supplerede ved at sige, at der årligt sættes
penge af, men prisen uddeles ikke hvert år. Lillan Thomsen forklarede uddybende, at de sto-
re tal i regnskabet også kommer fra de andre foreningers bidrag. Jakob Sandell Sørensen fo-
reslog, at hvis vi skal være relevante for private firmaer, skal der måske være mulighed for fir-
mamedlemsskab.
Dirigent Henning Looft afsluttede diskussionen.

Ole Mouritsen påpegede, at formandshonoraret i en lang årrække har været på 50.000. Fore-
slår at formandens kæmpe arbejde kunne afspejles i, at formandshonoraret undergår en pris-
regulering.  
Chanette Ingemann Nielsen mindede om, at det er vigtigt at passe på de sponsorer vi har, så 
de føler, at de får noget ud af det. Hun spørger til hvad det koster om året? Lillan Thomsen 
svarede 10.000,-.  og siger, at vi synes, at de får meget synlighed for pengene. Måske vi skal 
være skarpere til at kommunikere, hvad de får ud af det.  
Ulrik Kuggas spurgte derefter til konklusionen. Usikker på at bruge tegnestuerne som spon-
sorer. Tegnestuerne skal ikke have aktier i foreningens arbejde.  
Susanne Renée Grunkin berettede, at sponsorerne er svære at få i omdrejninger. Tidligere 
var der et initiativ om at et medlem gik sammen med en sponsor for at belyse et emne som en 
nyhed, men idéen blev aldrig rigtig til noget.  
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Jakob Sandell Sørensen berettede, at de har været meget opmærksomme på det i bestyrel-
sen, og gør meget, men det har været svært at finde en nøgle til at engagere dem mere. Har 
man gode ideer så opfordres man til at komme med dem.  
Chanette Ingemann Nielsen: Støttede op om Susanne Renée Grunkins idé om fælles arti-
kel.  
Dirigent Henning Looft opsummerede: Der må gerne arbejdes mere for sponsorer; med-
lemmer opfordres til at gøre potentielle producenter af faget opmærksom på DLs sponsorord-
ning. Regnskabet godkendes herefter.  

Godkendelse af budget for 2020  
Kasserer Martin Hedevang Andersen fremlagde budgettet: Som det fremgår af Kureren s. 
44. Medlemstal forventes bibeholdt, det er kernen i foreningens økonomi. Herudover indtægter 
og udgifter på Landskab. Indtægterne er steget, og det diskuteres hvordan overskuddet fra 
Landskab skal bruges. Forventning til sponsorindtægter skruet ned. Stillingsannoncer er en 
indtægt. Arrangementer har flere udgifter end indtægter. Mindede om, at vi allerede er halvvejs 
inde i dette budget år. Christina Capetillo har opnået fondsmidler til nyt layout og jubilæums-
numre. Der er penge sat af til re-design af nyhedsbrev; Ny Agenda 3 (DL ønsker, i 
samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder og Park- og Naturforvalterne, at påbegynde 
processen omkring den udgivelsen af Ny Agenda III); Green Cities støtter vi nu også 
økonomisk; Jubilæums-reception (er afholdt). Indtægter ift. IFLA, Nordisk Styrelsemøde; 
Lokaleleje; Sekretariat; Be-styrelse; Rejselegat. Opsummerende berettede kassereren, at vi 
lander på et forventet under-skud på 72.000. Vi har en egenkapital på 651.000,- Revisor 
anslår at der skal være en nød-vendig reserve på 450.000,- i tilfælde af at foreningen 
måtte opløses (løn til medarbejdere etc.). Det budgetterede underskud holder os langt over 
minimumsgrænse. Martin Hedevang Andersen mener, at det er et solidt og ansvarligt budget.
Henning Looft udtalte, at han forventer at budgettet er i harmoni med virksomhedsplanen?Ole 
Mouritsen efterspurgte en plan for at få underskud stabiliseret?
Martin Hedevang Andersen forklarede, at spørgsmålet altid opstår, når vi laver budgetlæg-
ning. Der er ingen problemer med dække udgifter til grunddriften, men vi vil også gerne udvikle 
foreningen. Hvis vi ikke får en ekstra indtægt ind, må vi udskyde nogle af projekterne. Besty-
relsen er med til at sikre en fornuftig drift. Underskuddet kommer af mere ”ekstravagante” ud-
gifter til fx en bogudgivelse.
Jakob Sandell Sørensen spurgte til, om overskud fra Landskab, er indregnet? Og om hvor-
vidt man budgetterer med et overskud igen til næste år.
Martin Hedevang Andersen bekræftede.
Jakob Sandell Sørensen: Påpegede en forsigtig, konservativ forventning til overskuddet. 
Lillan Thomsen forklarede, at der er budgettet med 150.000 i overskud fra Landskab. Dette er 
et bud, da vi først får regnskabstal på Landskab i april måned.
Det har været en opfordring fra kasserer Martin Hedevang Andersens side at sætte tallet kon-
servativt. Vi skal kende tallet bedre, inden vi begynder at bruge overskuddet. Forretningsud-
valg er i dialog med Landskabs redaktør om brugen af overskuddet herunder udvikling af bla-
det.
Chanette Ingemann Nielsen spurgte til, hvorvidt vi hæfter i den nye aftale også for under-
skuddet, for det skal vi måske også tage højde for. Det er en ny situation. Spurgte til hvordan 
der regnskabsteknisk skal budgetteres med det element?
Martin Hedevang Andersen forklarede, at tallene er nye og at det drøftes i bestyrelsen. 
Elzélina Van Melle spurgte til indtægter fra IFLA: Lillan Thomsen forklarede at indtægt er en 
del af medlemskontingentet som går til IFLA.
Tine Gils forklarede, at Landskab er et tidsskrift, hvor der sælges annoncer. Det er en støt sti-
gende indtægt, har svært ved at se en situation, hvor det er en nedadgående kurve. Christina 
Capetillo tilføjede, at annonceindtægter er konjunkturbestemte. Indtægterne er me-get 
svingende igennem året, og der vil naturligvis være en effekt af Corona. Det er svært at 
vurdere indtægten.
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Susanne Renée Grunkin beskrev hvordan forhandlingen omkring Landskab med Arkitektfor-
eningen tog et år. Tidligere havde DL hverken andel i overskud eller underskud. Der har været 
mange modeller i spil i løbet af året. Vi hæfter for en del af underskud og får del i en bestemt 
del af overskud. Beløbsgrænsen vi hæfter for ved underskud er mindre end muligheden ved 
overskud.  
Chanette Ingemann Nielsen pointerede, at det er svært at læse af regnskabet.  
Martin Hedevang Andersen beskrev, at han som kasserer havde svært ved at agitere for et 
regnskab der går i nul. Sidste år var den forventede egenkapital væsentligt lavere, end hvad 
den endte med. Budgetteringen er et temperamentsspørgsmål, men økonomien er sund. Vi 
kan godt bære det budgetterede underskud.  
Ole Mouritsen spurgte til abonnementstal ift. den øgede indtægt på Landskab? 
Christina Capetillo svarede, at vi prøver at laver en satsning på flere eksterne abonnementer: 
tegnestuer og kommuner. DG Medier er meget glade for den mulighed, når de henvender sig 
til kunder. Der er nogle drøftelser omkring, hvordan vi bliver ved med at udvikle og professio-
nalisere.  
Jakob Sandell Sørensen gav en opfordring til den kommende bestyrelse ift. at der i kom-
mende budgetter udspecificerer, hvor stor en del af indtægterne fra Landskab der kommer fra 
overskud.  
Susanne Renée Grunkin understregede herefter, at der skal gøres mere ud af branding af 
tidsskriftet, da det nu rækker ud over vores fag.  
Dirigent Henning Looft opsummerede budgetforslaget med et budgetlagt underskud på 
70.000, hvor evt. dækning sker ved forbrug af egenkapitalen. Budgettet blev godkendt af ge-
neralforsamlingen.  
   
Godkendelse af kontingent  
Martin Hedevang Andersen: s. 45. I 2020 budgetteres der uændret kontingent ift. 2019.  
Dirigent Henning Looft pointerede, at det hænger sammen med budgettet og det godkendtes.  
Martin Hedevang Andersen uddelte afslutningsvis ros til Lillan Thomsen for stort arbejdet 
med budgettet.  
 
6. Valg    
Valg af medlemmer til bestyrelsen  
Dirigent Henning Looft indstillede til skriftlig afstemning, når der er valg til bestyrelse. Og op-
summerede: Bestyrelsen består af syv medlemmer, to suppleanter samt én studenterobserva-
tør. Tre bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg, resten er på valg. Der skulle vælges seks per-
soner, fire til bestyrelsen og to suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne Martin Hedevang An-
dersen, Tine Gils og Catrine Hancke genopstiller.  
Signe Moos opstillede til bestyrelsen.  
Emilie Kjeldsen Kjær stillede som suppleant.  
Rikke Thiirmann Thomsen stillede som suppleant.  
Ole Mouritsen understregede, at suppleanter er med til alle bestyrelsesmøder, og har fuld 
indflydelse.  
Dirigent Henning Looft godkendte, at de opstillede medlemmer vælges uden kampvalg.   
 
Den nye bestyrelse er: 
Susanne Renée Grunkin 
Catrine Hancke 
Martin Hedevang Andersen  
Signe Moos 
Tine Gils 
Maria Boe-Whitehorn 
Julie Linke Bank 
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Emilie Kjeldsen Kjær / suppleant 
Rikke Thiirmann Thomsen / suppleant 
Lukas Anker Christiansen /studenterobservatør 
 
Valg af parlamentarisk revisor og suppleant  
Dirigent Henning Looft bekræftede, at Poul Børge Pedersen og Erik Termansen genvælges 
uden valg, da der ikke var modkandidater.  
 
Valg af medlemmer til Landskab redaktionsudvalg. 
Ulrik Kuggas genopstillede 
Emilie Kjær Kjeldsen opstillede Anja Boserup med en fuldmagt.  
Anja Boserups opstilling blev motiveret ved Emilie Kjær Kjeldsen: Anja Boserup, arbejder for 
Thing Brandt. Brænder for at sætte landskab på dagsordenen, både på fag og i tidsskrift. Vil 
gerne udbrede kendskab igennem Landskab, og sikre at vi som faggruppe får indblik i andre 
verdener. Har tidligere været bestyrelsesmedlem, IFLA-repræsentant og siddet i redaktionsud-
valg. Vil gerne være med i fortsættelse af det flotte arbejde med fornyelse.  
Lillan Thomsen Stillede Julie Linke Bank in absentia, der tidligere har været suppleant, og 
skulle have været her. Hun stiller uden motivation. 
Ulrik Kuggas motiverede sin opstilling. Det er blevet sjovere og sjovere og mere udviklende at 
være med i redaktionsudvalget. Kan byde ind med stor erfaring, og har siddet i udvalget ad fle-
re omgange. Startede med tilknytning i 2006, med anmeldelse af Sten Høyers Landskabs-
kunst, fik senere en del opgaver, og det er blevet til en del artikler i Landskab med årene. Vil 
meget gerne tage to år mere, og udfylde sin fulde periode med den nye redaktør. 
Dirigent Henning Looft skred herefter til afstemning. Der skrives op til 2 navne på stemme-
sedlen. Flest stemmer bliver valgt, næst flest bliver suppleant. Catrine Hancke ønskede at 
stemmer pr. Skype, da hun er tilmeldt generalforsamlingen. Ole Mouritsen spurgte til om man 
kan være tilstedeværende digitalt.  
Dirigent Henning Looft accepterede ikke, at man kan stemme digitalt. CH burde have afgivet 
en fuldmagt.  

 
Diskussion om hvorvidt der kan stemme fra distancen, dette skal afklares mere tydeligt til næ-
ste Generalforsamling. Catrine Hancke stemmer ikke. Fuldmagt skal være afgivet.    
Ulrik Kuggas vælges som ordinært medlem, Anja Boserup som suppleant.  
 
Det nye redaktionsudvalg er: 
Ulrik Kuggas 
Anne Dahl Refshauge  
Margrethe Holmberg  
Anja Boserup / suppleant 
 
Yderligere to repræsentant skal udpeges af bestyrelsen  
Nuværende er Tine Gils og Steen Bisgaard. 
 
Nordisk repræsentation er: Jussi Luomanen, Finland; Ulla R. Pedersen, Island; Maja Kozak 
Dehlin og Annesofie Milner, Norge; Sabina Richter, Sverige.  
 
Valg af medlemmer til Retsudvalget   
Dirigent Henning Looft opsummerede: Består af syv medlemmer, hvor som minimum to skal 
være praktiserende; To offentligt ansatte og to privat ansatte. Tre ønsker ikke at genopstille, 
bl.a. Henning Looft der dermed også holder som formand. Nuværende formand Henning Looft 
opstillede herefter:  
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• Anne Stausholm praktiserende fra Roskilde. Har haft ansættelse på en række private 

tegnestuer. Siden 2006 haft egen tegnestue.  
• Stephan Gustin: arbejdet på flere private tegnestuer, er certificeret DGNB. Har i dag 

egen tegnestue i Aarhus. 
• Thomas Misbach Thinghuus, offentligt ansat i Kolding Kommune. Tidl. bestyrelses-

medlem i Park og Naturforvalterne.  
 

Jakob Sandell Sørensen: spurgte til, hvorvidt vedtægterne definerer fordelingen. 
Dirigent Henning Looft bekræftede, at der skal være mindst to fra hver af grupperne, men at 
dette kan være problematisk ved stillingsskift, og måske vedtægterne er outdatet ift. sammen-
sætning af udvalget og udvalgets opgaver.  
De stillede kandidater vælges uden kampvalg.  
 
Retsudvalget er nu: 
Anne Stausholm    
Bo Hune     
Jeremy Dennis  
Karin Nygaard Corfitzen    
Mogens Bundgaard 
Stephan Gustin 
Thomas Misbach Thinghuus 
 
Valg af medlemmer til Bedømmelsesudvalget   
Dirigent Henning Looft bekendtgjorde, at Rune Bugge Jensen genopstiller. Rune genvælges 
uden kampvalg.  
 
Bedømmelsesudvalget består nu følgende medlemmer: 
Susanne Renée Grunkin - DLs formand (formanden er fast medlem) 
Chanette Ingemann Nielsen - (privatpraktiserende) / valgt af GF  
Rune Bugge Jensen - (offentlig) / valgt af GF  
Camilla Hedegaard Møller - (KADK) /udpeget af DL bestyrelse 
Torben Dam - (KU) /udpeget af DL bestyrelse 
 
Valg af international delegat  
Elzélina Van Melle er ikke på valg og fortsætter på posten. 
 
7.0 Orientering fra DL-udvalg og repræsentanter i eksterne udvalg og   
organisationer  
Dirigent Henning Looft opremsede titlen på hver beretning, og bad medlemmer markere, hvis 
de ønskede at stille spørgsmål.  
Jeremy Dennis tilføjede, at Tænketanken har en kommentar i nyhedsbrevet, hvor de beder 
DLs unge komme med gode ideer til, hvad der skal debatteres.  
Dirigent Henning Looft mindede om, at der sidste år var en længere drøftelse om emnet.  
Chanette Ingemann Nielsen spurgte til Tænketankens sammensætning og accept af besty-
relsen.  
Dirigent Henning Looft forklarede, at man henvender sig til bestyrelsen, eller et af medlem-
merne i Tænketanken, hvis man ønsker at være medlem.  
 
Elzélina Van Melle påpeger, at det Rådgivende Udvalg, sektion for Geovidenskab og Natur-
forvaltning ikke længere findes. Udvalget slettet fra DLs oversigt.  
Jakob Sandell Sørensen pointerede, at, Hillerød Kommunes arkitekturudvalg skal med på li-
sten af beretninger til næste år.  
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8.0 Eventuelt  
Dirigent Henning Looft opsummerede, at der ikke kan stilles forslag til afstemning, men em-
ner kan diskuteres til dirigenten lukker dem. 
Tine Gils takkede Christina Capetillo for det forgangne år, og bekræftede, at hun glæder sig til 
det næste. Christina du har lavet et virkelig flot stykke arbejde i dit første år som redaktør.  
Christina Capetillo Takkede, og fortalte, at det har været intensivt men også sjovt. God spar-
ring med redaktionsudvalget. Synes at konstruktionen er god, og at det er en fin måde at for-
midle og mediere landskabsfaget på. Det er tillidsfuldt, og der er en god tone, når vi arbejder 
med faget. Redaktøren er glad for jobbet og fejringen af 100-års jubilæet har været en god løf-
testang. Godt at have de studerende med som sparring. Alle er meget velkomne til at bidrage 
med indspark, ideer, konkurrencer, projekter og relevante sager.  
Dirigent Henning Looft bad generalforsamlingen give ”en stor hånd” til redaktøren.  
Generalforsamlingen hæves. Dirigent Henning Looft takkede for god ro og orden.  
Applaus til ordstyreren.  
 
Susanne Renée Grunkin udbragte en tak til dirigenten for at styre. Tak til alle deltagende. 
Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer. En særlig tak til afgående medlemmer af bestyrel-
sen: Jakob, Ole og Philip. Der er en lille hilsen på vej til Jer. Tusind tak for indsatsen, vi kom-
mer til at savne alt det skæve og alt det kloge.  
 
Herefter var der middag på restaurant Frederiksberg Bryghus.  
 
Referent: Mette Juhl Jessen 
 
Godkendt 14.07 2020 
 

 
 
 
Henning Looft   Susanne Renée Grunkin  
Dirigent   Formand 

 
 


