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Forsidefoto: Solnedgangspladsen i Gammel Skagen af 
Kristine Jensen Landskab & Arkitektur i samarbejde med 
billedhugger Ingvar Cronhammar og lysdesigner Bjarne 
Frost. Projektet er en del af Realdanias kampagne Stedet 
Tæller. Fotograf: Adam Mørk. Copyright: Kristine Jensen, 
Landskab & Arkitektur.
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 Danske 
Landskabsarkitekters 

generalforsamling 
19. marts 2021

 

15.30 Velkomst og generalforsamling 

starter via Zoom // 17.00  Pause // 17.30 Teaser 

til Danske Landskabsarkitekters 90-års  

jubilæum og Nordisk Kongres 2021 //  

17.35 Generalforsamling genoptages. Undervejs 

indlagt samtale med Stig L. Andersson  // 

19.30 Generalforsamling slutter
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GENERALFORSAMLING 2021

Som meddelt i indkaldelsen afholder Danske 
Landskabsarkitekter ordinær generalforsamling 

HVORNÅR
Fredag den 19. marts 2021

HVAD TID
kl. 15:30-19:00: Generalforsamling og diverse oplæg 

HVOR
Afholdes online via mødeplatformen Zoom. 

Forud for GF sendes mødelink og under GF sendes 
afstemningslink  

TILMELDING
Du skal tilmelde dig generalforsamling via LOGIN på 

Danske Landskabsarkitekters hjemmeside 

TIDSFRIST
Tilmelding senest den 14. marts 2021

Fraværende medlemmer kan stemme ved fuldmagt til 
generalforsamlingen. Fuldmagten udstedes i 2 eksem-

plarer. Det ene skal være bestyrelsen i hænde senest d. 14. 
marts, det andet eksemplar medbringes af fuldmagtinde-

haveren. Ingen kan disponere over mere end 2 fuldmagter. 
Fuldmagten kan kun omfatte de punkter, der er opført på 

dagsordenen.
 

Danske Landskabsarkitekters vedtægter kan downloades 
fra foreningens hjemmeside under faneblad ”OM OS” – 

Om foreningen 
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Af Susanne Renée Grunkin, Formand Danske Landskabsarkitekter

INTRO
Partnerskaber

Selv om også Danske Landskabsarkitekters aktiviteter blev begrænset af corona-situati-
onen, så lykkedes det os alligevel at holde årshjulet i gang. I årsberetningen fra sidste år, 
talte vi om vores stærke fællesskab i foreningen og om, hvordan vi netop er bundet sam-
men af det faglige vi har til fælles - den interesse vi deler med hinanden. Men vi er også 
rigtig gode til at række ud og finde sammen med andre foreninger og organisationer.

I tråd med Verdensmål 17: Partnerskab for Handling har vi i år styrket vores samarbej-
der udadtil.  At arbejde for et fælles mål sammen med flere parter, er en stærk vej at gå 
for en forening som os. Derfor har vi også både plejet vores eksisterende gode partner-
skaber med foreninger og organisationer og vi har etableret nye partnerskaber, som 
giver god mening for os – både når det handler om store spørgsmål og når det handler 
om måske mindre men nyttige spørgsmål.

BERETNINGEN
Som altid giver Danske Landskabsarkitekters årsberetning et overblik over, hvad der 
er sket gennem året og hvordan vi har realiseret årets Virksomhedsplan. Normalt har 
Virksomhedsplanen et nyt fokus hvert år, men på grund af corona-situationen, vil sidste 
års plan gælde for to år. 

Rammerne vi arbejder indenfor er vores vedtægter, som findes på foreningens hjem-
meside. På vores Årshjul kan også få overblikket over vores aktiviteter - brug endelig 
også Årshjulet til fremadrettet at finde datoer på de aktiviteter og begivenheder, I finder 
vigtige at deltage i.

Energilandskaber i det åbne land
Vores virksomhedsplan med blandt andet det nye fokus på den åbne lands planlæg-
ning førte os til den vigtige dagsorden GRØN OMSTILLING, hvor også vedvarende 
energi vinder hastigt frem. Mens vi alle i mange år har holdt blikket stift rettet mod 
byudviklingen, så har den grønne omstilling bevirket, at det danske landskab har været 
under hastig forandring. Ud over vindmøller, er enorme solcellemarker skudt op i vores 
kulturlandskab og det har udløst et større dilemma: på denne side er vedvarende energi-
kilder med til at reducere vores udledning af drivhusgasser og gøre Danmark uafhængig 
af fossil energi. På den anden side er der stigende bekymring for, hvordan vi håndterer 
disse store anlægs impact i landskaberne. 

Landskabsarkitekter kan spille en rolle her for vi er vant til at tænke i komplekse 
helheder og sammenhænge. Det har derfor været naturligt at indgå i et partnerskab 
med Arkitektforeningen, Landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur samt Solar 
City om at arrangere en faglig debat om solceller i det åbne land den 8. marts 2021.

Bæredygtig udvikling af vores hovedstad
Som udviklingen af Lynetteholm, ud for Københavns kyst, skrider fremad og projektet 
bliver mere og mere konkret, så er opmærksomheden fra offentligheden - og fra vores 

2.0  BESTYRELSENS BERETNING 2020/21
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Både i DL og blandt vores medlemmer har der været stor debat- og skrivelyst gennem 2020. Et år der har stået pandemien skygge, og det 
har skabt fokus på, hvor vigtigt det er, at have gode grønne offentlige rekreative uderum og samtidig givet anledning til at reflektere over 
byernes udvikling. Pressen har været lydhør og med god hjælp fra samarbejdet Green Cities har mange af formandens debatindlæg fået 
flot plads i dagspressen. Formandens mange klummer har været bragt i foreningens nyhedsbrev og på de sociale medier. Vi tror på, at 
de vedvarende aktiviteter skaber synlighed på foreningens arbejde og fokus på faget - til gavn for samfundet og for vores medlemmer. 
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medlemmer - også øget. Der rejser sig mange spørgsmål og holdninger bliver udtrykt.  
Bestyrelsesmedlem følger udviklingen. I Landskab nr. 7/2020 kan man læse om besty-
relsens overordnede overvejelser i forhold til udviklingen af København.

Vi oplever en stigende forventning til, at de faglige foreninger og organisationer udtryk-
ker holdninger hertil. Hidtil har vi været meget opmærksomme på, at vi ingen interesse 
havde i, at bringe de af vores medlemmer i klemme, som på den ene eller anden måde 
er involveret i projekter, der er i offentlighedens kritiske søgelys. Men samtidig har vi jo 
også vores faglige integritet og en forpligtelse til at bruge den.

Bestyrelsen arrangerede derfor i et partnerskab med Arkitektforeningen, Foreningen af 
Byplanlæggere og Ingeniørforeningen et fælles medlems-webinar om miljøvurderingen 
af Lynetteholm som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen havde sendt i offentlig høring frem 
til den 25. januar. Ud over information om projektet kunne man også stille spørgsmål 
direkte til By & Havn og repræsentanter for deres projektteam.  

Vi har prioriteret, at skabe rammer for, at vores medlemmer selv aktivt kan få kvalifi-
ceret viden om projektet og dets betydning for vores hovedstad. Vi har også opfordret 
vores medlemmer til at deltage i debatten. 

Smartere processer i rådgivningsarbejdet
Men det er jo ikke alene de store spørgsmål, der optager os. Gode processer i den 
professionelle hverdag er eksempelvis også vigtigt. Vi er derfor dykket ned i, hvordan vi 

2.0  BESTYRELSENS BERETNING 2020/21

Bestyrelsen

Danske Landskabsarkitekters bestyrelse Foto fra venstre: Tine Gils, Rikke Thiirmann Thomsen, Signe Moos, Julie 
Linke Bank, Martin Hedevang Andersen, Susanne Renée Grunkin, Catrine Hancke, Maria Boe-Whitehorn, Lukas Anker 
Christiansen & Emilie Kjeldsen Kjær. Fotograf: Katrine Lundemark 
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bidrager vi til en rigtig god opstart på bygge- og an-
lægsprojekter til gavn for alle parter - ikke mindst 
bygherrer. Det handler om proaktivt at sørge for 
det bedst mulige landmålergrundlag med alle 
de indmålinger, der er nødvendige.  Det har der 
ikke hidtil været konsensus for. Det skal fremover 
være tydeligt for alle parter, hvad der forventes. På 
den måde nedbringer risikoen for at spilde tid og 
penge og det er lettere at aftale en præcis pris. 

Bestyrelsen er derfor i et partnerskab med 
Praktiserende Landinspektørers Forening, 
Byggesocietetet samt Arkitektforeningen nedsat 
en hurtigt arbejdende taskforce, som har udviklet 
en ’best practice’ – en fælles liste - til brug for 
opmåling af projektområder.

Sponsorerne
Vi er taknemmelige for sponsorstøtten og i år har 
vi forsøgt at tænke i nye måder at få bragt vores 
sponsorer i spil. Ved vores online Høstdebat 
bidrog sponsorerne til at fylde pauserne ud og vi 
har også haft glæde af, at kunne trække på deres 
viden i flere klummer udgivet i vores nyhedsbrev.

ÅRET DER GIK

Generalforsamlingen på Københavns 
Arkitekskole
Da corona-krisen ramte Danmark, blev Danske 
Landskabsarkitekters generalforsamling som 
alt andet udskudt. Men det lykkedes at afholde 
generalforsamlingen d.19. juni i Akademikertårnet 
på Frederiksberg, med en forsinkelse på næsten 
tre måneder. 

Her bød vi velkommen til en lille skare af 
dedikerede medlemmer som var mødt op. En 
gennemgang af årsberetning, virksomhedsplan, 
årsregnskab og næste års budget var obligatorisk 
på dagsorden og blev godkendt. Der var fremsat 
fem forslag til vedtægtsændringer hvoraf fire blev 
vedtaget – bl.a. ændring i valgregler og ny titel til 
vores studentermedlemmer. 

Tak til alle fremmødte for en vellykket generalfor-
samling. Læs referatet på DL hjemmeside. 

Foto øverst: Lukas Anker Christiansen og Emilie Kjeldsen 
Kjær fra DL’s bestyrelse har besøgt landskabsstudiet på 
KU og KADK. Her fik de fremmødte mulighed for at høre om 
foreningens arbejde, netværket og øvrige medlemsfordele, 
som DL kan tilbyde til landskabsarkitektstuderende. 

Foto nederst: Et af årets plantearrangementer var 
et besøg ved udearealerne til Ballerup Rådhus. Her 
fortalte landskabsarkitekt Mona Chor Bjørn fra KU om et 
forskningsforsøg om innovative metoder til at fremme 
diversitet på både artsfattig og næringsrig jordbund.  Fotograf: 
Tine Gils
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Bestyrelsens Strategiseminar
Det årlige strategiseminar blev afholdt i slutningen af august på Nørrebro i København. 
På dagsordenen var fokusområder i årets virksomhedsplan, medlems- og sponsorpleje.

Vi havde i den forbindelse inviteret chefkonsulent MDL Anker Madsen fra Friluftsrådet 
til at perspektivere og diskutere DL’s indsats indenfor det åbne lands planlægning og 
landsplanlægning. Stor tak til Anker for værdifulde og kloge indspark! Det var her det 
blev lagt fast, at vi skulle arbejde videre med tre fokuspunkter: Energiplanlægning, 
skovrejsning samt infrastruktur, som alle er ganske store emner at tage fat på – også 
derfor vi må tage fat en efter en hen over to år. 

Medlemspleje har også fortsat høj prioritet. Bestyrelsesmedlem Martin Hedevang 
Andersen gav et oplæg om fornyet fokus på medlemskaber ud fra DL’s tre fyrtårne: 
arrangementer, tidsskriftet Landskab samt titlen MDL, der tilsammen danner et stærkt 
fundament for foreningen.

Udgivelse af publikationen “Cirkulær Økonomi i Landskabsarkitekturen” 
Udvalget for Cirkulær Økonomi udgav i sommeren 2020 publikationen “Cirkulær 
Økonomi i Landskabsarkitekturen”. Publikationen er en foreløbig kulmination 
på udvalgets indgående arbejde med netop denne dagsorden. Publikationen 
indeholder en vejledning til arbejdet med cirkulære designprincipper, som er tilpasset 
landskabsarkitekters virker. Samtidig præsenterer publikationen også fire konkrete 
eksempler, hvor principperne er indarbejdet. Publikationen er tænkt som et dynamisk 
værktøj, der hele tiden kan udvides og udvalget har da også allerede sat jagten ind på 
flere gode, cirkulære eksempler. 

Fagdommerpanelet
Julie Linke Bank og Catrine Hancke har ansvar for administration af 
Fagdommerpanelet i DL.  I år har der ikke været bud efter fagdommere til 
konkurrencer, til gengæld er fagdommerpanelet en ressource DL kan trække på i andre 
sammenhænge. 

DL blev i foråret 2020 opfordret til at indstille et udvalg af kandidater til Hillerød 
Kommunes nyoprettede arkitekturudvalg.  DL udvalgte 4 stærke fagdommeres 
CV´er, som Hillerød Kommune kunne tage stilling til, og valget faldt på Peter Juhl. 
Læs beretning fra Peter Juhl om det spændende arbejde i nyhedsbrevet udsendt d. 
04.02.2021 – kan også ses på hjemmesiden. Fagdommerpanelet bringes også i spil i 
forbindelse med serien ”Postkort fra DL medlemmer”, hvor der er interessante indlæg 
fra Camille Hedegaard Møller, Jens Linnet, Søren Kristensen m.fl. 

DL har et stort ønske om at have et levende og dynamisk hold fagdommere, som 
kan bringes i spil i flere sammenhænge med det formål at gøre vores fag og fagets 
spændvidde synligt for flere. Vi håber derfor fortsat at kunne bruge fagdommerne som 
eksperter, når DL modtager forespørgsler til konkurrencer, arkitekturråd eller andre 
ekspert-råd, debatindlæg mm.

2.0  BESTYRELSENS BERETNING 2020/21
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Et af årets otte smukke udgivelser af foreningens tidsskrift, der skabte ekstra opmærksomhed, var Landskab nr. 7/2020. 
Et temanummer om jord. ‘Jord som ressource og dyrkningsmedie, som territorie og terræn, som kulturarv og fundament.’ 
Redaktør Christina Capetillo sætter høj standard for bladets indhold. Forsidefoto: Udsigtsbro på Bolafjall, Bolungarvik, 
Island. Plantegning: Sei ehf., Landmótun sf. Landskabsarkitekter og Argos ehf. Arkitekter. 
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General-
forsamling

Præsentationen af DL for nye studerende
Ud over det årlige visit og optag af nye 1.års studerende på Landskabsarkitektur, 
Københavns Universitet, tog Emilie Kjeldsen Kjær og studenterrepræsentant Lukas 
Anker Christiansen i år ud og præsenterede de studerende på overbygningen på KADK 
– institut Bygningskunst, By og Landskab for foreningen, dens virke og fællesskab – 
hvilket var en stor fornøjelse. Efterfølgende har vi budt 7 studentermedlemmer fra 
KADK samt 35 fra KU velkomne. Alle tilbydes et gratis medlemskab af foreningen det 
første år.

Høstdebat 2020
Med temaet ‘Landskabsarkitekturens bidrag ind i Verdensmålene’ bestod dette 
års Høstdebat 2020 sin online ilddåb. Debatten var rettet mod, hvad vi som 
landskabsarkitekter kan gøre for en grønnere og mere bæredygtig udvikling.

Hvordan udvikler vi samfundet med ny erkendelse af begrænsede ressourcer? Er 
løsningen at arbejde med livscyklisk byudvikling og bystrategier? Og hvordan kan 
landskabsarkitekterne bidrage til princippet om ”Leave no one Behind”? Alle disse 
spørgsmål blev taget op og debatteret af dagens fire oplægsholdere; professor og leder 
af Sustainability Science Centre ved Københavns Universitet; Katherine Richardson, 
direktør for Futurista® Lotte Nystrup Lund, PhD v. Danske Arkitektvirksomheder/ 
Syddansk Universitet; Vibeke Grupe Larsen, samt direktør for UIA World Congress of 
Architects; Annette Blegvad.

Alle oplæg samt paneldebat kan findes på DL’s hjemmeside samt på vores YouTube 
kanal.

2.0  BESTYRELSENS BERETNING 2020/21

Da corona-kristen ramte Danmark, blev 
DLs generalforsamling som alt andet 
udskudt. Generalforsamlingen blev derfor 
først holdt i juni måned. Scenen var sat i 
Akademitårnet på Frederiksberg, hvor en 
lille skare af dedikerede medlemmer var 
mødt op - med god afstand og masser af 
håndsprit. Fotograf: Nina Trock-Jansen. 
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DL involveret i ny UIA-forening
I 2023 kommer hele verdens arkitekter til København. De nordiske arkitektforeninger 
skal være værter for verdenskongressen i København og DL har mulighed for at bidrage. 
Vi har derfor deltaget i indledende møder og vi glæder os til at bidrage.
Læs gerne mere her: https://uia2023cph.org/about-us

Green Cities
DL har i tre år været i partnerskab med brancheorganisationerne Danske 
Anlægsgartnere, Danske Planteskoler, Landskabsrådet og Park- og Naturforvalterne 
gennem det EU støttede projekt ”Green Cities for a Sustainable Europe”, hvor syv lande 
i EU var med. Projektet er netop blevet forlænget yderligere tre år med titlen ”More 
Green Cities for Europe”.  Se mere under beretninger fra udvalgene.

Københavns Bypanel – Odense Arkitekturråd – Hillerød Kommunes Arkitekturråd
Vi landskabsarkitekter er med til at påvirke den arkitektoniske udvikling af 
Danmarks tre store byer København, Odense og Hillerød. Det gør vi gennem vores 
repræsentantskaber i bypanel og arkitekturråd. Dette arbejde kan man læse mere om 
dels i DL-Nyt 2/21 dels i nyhedsbrevene fra februar ligesom beretninger er at finde her 
i Kureren. 

Tidsskriftet Landskab
I 2020 rundede Landskab de 100 år! Årets første nummer var det første af to 
jubilæumsnumre, hvori markante nordiske fagpersoner, med udgangspunkt i 
Landskabs digitale arkiv, havde fået til opgave at skrive om hvert deres årti. Det var også 
nummeret hvor Landskab fejrede jubilæet med en ny grafisk identitet, der er blevet vel 
modtaget af kollegaer, annoncører og medlemmer. Identiteten er skabt i samarbejde 
med grafikerne Trefold.

Nordiske og internationale relationer
Nordisk møde
Ikke overraskende blev mødet afholdt online. Mødet forløb vellykket og Sverige var 
værter. I pausen viste svenske Göran Lindberg rundt på Slussen i Stockholm og på video 
tog Pia Jonsson os med på en guidet tur i Mickuki Park, Nairobi, Kenya. DLs daglig 
leder Lillan Thomsen er de næste tre år sekretariat for det nordisk samarbejde, hvor 
Danmark i 2021 er vært. Læs rapport og se video på vores hjemmeside:  
https://www.landskabsarkitekter.dk/Aktuelt/nordiske-landskabsarkitektforeninger-
teamer-op-pa-teams/

IFLA World Council og Congress
Kongressen som i 2020 skulle være afholdt i Malaysia blev aflyst pga. af pandemien. 
Vores internationale delegat Elzélina Van Melle deltog i et online World Council møde. 

IFLA Europe generalforsamling
Derudover deltog Elzélina også i IFLA Europe virtuelle generalforsamling. Læs mere i 
IFLA-beretning andetsteds i Kureren.
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Arrangementer
HVAD VED JEG arrangementer – fortsatte i løbet af 2020 på trods af vi ikke kunne 
samles. Ét fysisk arrangement nåede vi og herefter fortsatte HVAD VED JEG - som 
noget helt nyt - podcast interviews rundt i landet af DL medlemmer.

I september hørte og så vi sammen den næsten 260-årige gamle Assistens Kirkegård, 
hvor planteekspert, landskabsarkitekt MDL Jane Schul, viste rundt og gjorde os 
klogere på tegnestuens 50-årige udviklingsplan, de interne politikker og de historiske 
perspektiver for kirkegården.

Hen over sommeren rejste vores omrejsende podcast interviewer Mette Juhl 
Jessen rundt i sommerlandet bevæbnet med mikrofon og nysgerrighed, for at 
flytte arrangementer ind i vores høretelefoner for en stund. Resultatet er den lille 
sommerpodcastserie HVAD VED JEG med de tre emner - vand som en af de helt 
store opgaver for landskabsarkitekter i dag - hvad betyder FN´s Verdensmål for 
landskabsarkitekturen som fag samt betydningen af DL internationale samarbejde. Du 
finder den alle de steder, du plejer at lytte til podcasts, eller på DL website.

Vi glæder os til at fortsætte de to formater for 2021 og det er jer medlemmer der 
byder ind, med lige det der netop nu optager jer. Det i er nysgerrige på at vide mere 
om eller netop har hørt om. I får selv ansvaret for arrangementet, så sørger Danske 
Landskabsarkitekters sekretariat for annoncering og tilmelding. 

DL Plantearrangementer
Årets planlagte planterelaterede fyraftensarrangementer, som DL laver i samarbejde 
med JA og FAOD, blev i år aflyst på stribe pga. nationale og internationale nedlukninger. 
Vi håber på at vende stærkt tilbage snarest. Et enkelt medlemsarrangement blev 
det heldigvis til en særlig skøn sommeraften i august måned, hvor en lille gruppe (af 
praktiske årsager) medlemmer mødtes ved udearealerne til Ballerup Rådhus. Her 
fortalte landskabsarkitekt, ph.d., forsker og adjunkt Mona Chor Bjørn fra Københavns 
Universitet om et igangværende forskningsforsøg, i samarbejde med Ballerup 
Kommune, om innovative metoder til at fremme diversitet på både artsfattig og 
næringsrig jordbund. Plantearrangementsgruppen håber på at overtale Mona Chor 
Bjørn til et tilsvarende arrangement i 2021, så flere planteinteresserede kan høre om de 
spændende forsøg, der bl.a. indebærer harvning og afbrænding.

Jubilæumsarrangement 
I 2021 kan vores forening fejre intet mindre end 90-års jubilæum(!), det er endda så 
heldigt at det falder sammen med vores værtsrolle for Nordisk Kongres. I den anledning 
er der blevet nedsat et udvalg som sammen med sekretariatet og bestyrelsen vil stå for 
planlægningen og afholdelsen af DL’s 90-års jubilæum/Nordisk kongres ekskursion. 

Fredag den 10. september 2021 når sensommersolen står højt på himlen og vi 
forhåbentlig alle kan mødes igen, inviterer vi til et brag af en fejring. Vi skal på en 
tur op gennem historien og se nogle af de typer anlæg som har været med til at tegne 
dansk landskabsarkitektur fra 30’erne og frem til i dag. For hvilke udfordringer 
var aktuelle hos de udøvende landskabsarkitekter i 1960’erne og kan man trække 
nogle paralleller til de temaer vi står overfor i dag, herunder klimatilpasning og det 
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Green Cities
DL´s partnerskab med brancheorganisationerne
Danske Anlægsgartnere, Danske Planteskoler, 
Landskabsrådet og Park- og Naturforvalterne 
gennem det EU-støttede projekt Green Cities 
er netop blevet forlænget yderligere tre år 
med titlen ”More Green Cities for Europe”.  På 
GC´s hjemmeside kan du finde Best Practice 
eksempler og artikler om bl.a. havnetrappen der 
kaster lys over det utraditionelle grønne byrum i 
Svendborg. 
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åbne lands planlægning? Ud over en tour de force igennem de seneste dekader i 
landskabsarkitekturen, vil dagen og aftenen selvfølgelig også byde på socialt samvær 
med jeres foretrukne foreningsfæller, rigeligt mad og drikke og måske endda dans 
til den lyse morgen? Sæt allerede nu kryds i kalenderen – vi glæder os til at byde jer 
velkommen.

PR og PQ arrangement
Den 8. oktober lykkedes det os i samarbejde med FAOD at afholde et fysisk gå-hjem-
møde om PR og PQ for landskabsarkitekter. Det var godt fordi de to oplægsholdere 
var værd at møde ’live’. Jennifer Dahm Petersen, partner i OP Open Platform, og 
Pawel Antoni Lange, kommunikationsansvarlig GRAPHISOFT Center Danmark, 
kommunikationsrådgiver og fast konsulent for Danske Landskabsarkitekter gav os råd 
om, hvordan man ved at arbejde strategisk med kommunikation øger synlighed og giver 
bedre succes med prækvalifikationer. Strategisk arbejde med kommunikation er absolut 
et vigtigt arbejdsområde som mange tegnestuer såvel som kommuner kunne udnytte 
endnu bedre. 

Fredensborg Slotshave – anbefaling til Europa Nostra pris 
I efteråret bidrog Danske Landskabsarkitekter med et Letter of recomendation i 
forbindelse med Europa Nostra- Award’en, der kan være med til at bære Fredensborg 
Slotshave og den mangeårige restaurering frem i internationalt lys. Center for Slotte 
og Haver, Slots- og Kulturstyrelsen gør et enormt arbejde for at bevare og udvikle 
Danmarks slotshaver. ”Today the garden at Fredensborg Castle now stands in its 
magnificent entirety. The process has been based on a long-term strategic concept 
followed through many years and the result of the restoration reveals a dignified, 
beautiful, simple and clear theme well aided by a subdued, poetic and humble approach 
of the external landscape architect, ” skrev vi blandt andet, og vi krydser fingre for, at 
denne award kommer i hus.

Kommunikation
Foreningen har stadig stor fokus med kommunikationen og forsøger hele tiden at få 
medlemmernes og fagets dagsorden frem på dagsorden i offentligheden. Heldigvis 



18

har pressen været lydhør og med god hjælp fra samarbejdet Green Cities har mange af 
formandens debatindlæg fået flot plads i dagspressen.

Indlæggene kredser om vigtigheden af at få naturen tæt nok på borgerne og om, hvor 
bekymrende det er, at vi til daglig befinder os i et sundhedsmæssigt risikomiljø, fordi der 
ikke er tilstrækkelig plads til rekreative, grønne miljøer. For coronakrisen har åbenbaret 
en social skævvridning i adgangen til grønt.

Der har været bragt indlæg på vegne af Green Cities i Byrum Monitor, Jyllands-Postens 
online portal, Altinget, Fyns Stiftstidende samt Aarhus Stiftstidende.

Dertil bidrager formanden med flere ’Best practice’-indlæg på Green Cities’ hjemmeside, 
der er med til at sprede de gode fortællinger om mere og bedre bynatur.
I P1 programmet ’Naturen kalder’ 7. december blev formanden, sammen med Imran 
Rashid, der er læge og foredragsholder interviewet om blandt andet naturens betydning 
for vores mentale sundhed. 

Det er også blevet til 8 formandsklummer med forskellige emner. Alle bragt i 
foreningens nyhedsbrev og på de sociale medier.
 
Medlemsportrætter på www.landskabsarkitekter.dk 
Tine Gils har i 2020 lavet 3 interviews og vores dygtige studentermedhjælp 
Katrine Lundemark har bragt 2 portrætter hvor nyuddannede fortæller om deres 
speciale. De fem interviews kan genfindes sammen med en flot samling på over 30 
medlemsportrætter. Portrætterne er meget populære, og vi fortsætter i 2021 med en 
række nye medlemsportrætter af nyuddannede såvel som gamle (i faget!) MDL’er, i et 
stadigt forsøg på at belyse fagets mange facetter og krinkelkroge og menneskene bag.

Nyhedsbreve 
Vi har i 2020 udgivet 46 nyhedsbreve med nyt fra foreningen og hvad som rør sig 
inden for faget. Hvert nyhedsbrev indeholder 5-8 nyheder, så vi kommer vidt omkring. 
Ugebrevet rammer snart 1900 abonnementer. En spørgeskemaundersøgelse som 
blev foretaget af sekretariatet afslører, at både åbnings- og klikrate er markant højere 
end sammenlignelige brancher, og glædeligt har der også været stor tilfredshed med 
indholdet blandt de adspurgte medlemmer. Samtidig har vi fået god feedback på, 
hvordan ugebrevet kan udvikle sig og ramme flere emner. Så det vil vi arbejde videre med.

SoMe 
Derudover kaster sekretariatet stadig mange kræfter i regelmæssig og vedvarende 
opdateringer på SoMe, hvilket mærkes på tilgangen af følgere. På Facebook har vi snart 
3200 følgere, og følgere på foreningens profil på LinkedIn er næsten fordoblet siden 
sidste år, og er nu oppe over 1900. Instagram har fået en markant tilgang med næsten 
3000 følgere på et enkelt år, og vi har nu i alt 9800 følgere. Det er da meget godt! I 2020 
har vi for første gang afholdt en Instagram konkurrence, hvor der kom omkring 60 
bidrag ind. Vores SoMe manager og studentermedhjælp Nina Trock-Jansen styrede 
konkurrencen flot i mål sammen med en udvalgt jury.
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YouTube
Vi har igen produceret video ifm. Høstdebatten 2020 under emnet FN’s Verdensmål i 
landskabsarkitekturen. Video er offentliggjort på foreningens YouTube kanal.

Derudover har vi haft arbejdet med listen over medlemsfordele og gjort opmærksom 
på dem via vores nyhedsplatforme, så I som medlemmer bliver opmærksom på de 
muligheder der ligger her.

De vedvarende og regelmæssige aktivitet skaber alt sammen fokus på foreningen og 
faget til gavn for vores medlemmer og for en stor skare af andre interessenter fra både 
ind- og udland.

Høringssvar 
DL har i samarbejde med Park- og Naturforvalterne indsendt høringssvar vedrørende 
‘fremtidens planlov – bedre byer og landdistrikter’.

DL har i samarbejde med Landskabsarkitekternes Tænketank indsendt høringssvar 
på fredning af villaen med have på Kastanievej i Holte. Haven er fra 1979 og af 
landskabsarkitekt C. Th. Sørensen.

Internt foreningsarbejde og økonomi
Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesåret har været kort i år med opstart i juni måned. Der er afholdt 6 møder 
primært online. Men heldigvis blev der i sommeren mulighed for at mødes fysisk til 
årets strategiseminar som blev holdt på Nørrebro i København. 

Antal medlemmer
Status på medlemstal er pr. 1. januar 2021 i alt 779 medlemmer: Ordinære: 423- 
Ledige: 31 – Sambo: 23 – Nyuddannede: 20 - Pensionister: 45 – Studerende: 233 – 
Æresmedlemmer: 4. Medlemstallet er samlet set kun faldet med 5 ift. sidste år, hvilket 
er glædeligt. Men der har igen i år været en større bevægelse i ind og udmeldelser, og 
samlet set har omkring 70 valgt at melde sig ud af foreningen. Heldigvis er der også 
kommet næsten lige så mange nye til, men balancen mellem ind- og udmeldinger er vi 
stadig opmærksomme på.

HVAD VED JEG arrangementer - fortsatte i løbet af 2020 - på trods 
af vi ikke kunne samles. Men i et helt nyt format som en podcast 
serie, hvor vores interviewer Mette Juhl Jessen rejste rundt i 
sommerlandet bevæbnet med mikrofon og nysgerrighed. Det 
blev til tre programmer med hhv. MDL Jeremy Andrew Dennis, 
Jacob Fischer samt Susanne Renée Grunkin over emnerne: Det 
internationale samarbejde, vand og FN´s verdensmål. Du finder 
den de steder, du plejer at lytte til podcasts – eller slå vejen forbi 
podcast platformen Spreaker.  
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Økonomi
Aftale med Arkitektforeningen omkring udgivelse af tidsskriftet Landskab genererer 
stadig flot indtjening. Dette afspejler sig yderst positivt i årsregnskabet for 2020. 
Bladet giver et flot 2019-overskud på ca. 230.000 kr., efter at selskabsskatten er betalt. 
Regnskabet på bladet for 2020 foreligger først til april, men prognoserne peger også her 
mod et positivt resultat. 

Pga. Corona her det ikke været muligt at afholde så mange fysiske aktiviteter – det 
gælder både arrangementer og rejser. Regnskabet for 2020 udviser samlet et overskud 
på 229.176 kr., hvilket er væsentlig bedre end det budgetterede merforbrug på 73.000 kr.
DL har pt. 21 medlemmer i sponsornetværket, som spiller en vigtig rolle for foreningens 
økonomi. Derfor skal vi fortsat arbejde på gøre det attraktivt at være DLs sponsor.

Sekretariatet
Der har været udskiftning af foreningens dygtige studentermedhjælper. Vi har sagt 
farvel til Mette Juhl Jessen, hvor Katrine Lundemark har overtaget opgaverne med 
bl.a. nyhedsbrevet.  Anna Bové er vendt tilbage og har genoptaget opgaverne på 
medlemsservice. Nina Trock-Jansen har ufortrødent fortsat på SoMe og layout. Alle 
tre læser landskabsarkitektur på KU. Det ville ikke være muligt for sekretariatet at 
opretholde det høje informationsniveau uden en samlet indsats fra teamet.

OUTRO 
I år slutter beretningen med en outro, der betyder noget i mere end én forstand. Sidste 
år fik IFLA ordet her og sådan bliver det også denne gang.  Samtidig vil jeg nu takke af 
efter at have været formand for foreningen Danske Landskabsarkitekter gennem 6 år. 

IFLA-resolutionen i 2020 har en smuk mission. På IFLA Europe’s online 
generalforsamling den 17. oktober 2020 med Island som vært, var årets tema 
“Landscape as footprints on Earth”. 

Resolution opfordrer os til at forstå afhængigheden mellem vores samfund og 
naturressourcerne og at indse paradokset i at disse eroderes på grund af vores 
aktiviteter. 

Det anerkendes derfor, at det ville gavne alle, at ”menneskeheden træder lettere på 
jorden” og mindes om at landskabsarkitektonisk faglighed kan bidrage positivt gennem 
at ”huske, aktivere og realisere nettopositive fodaftryk i landskabet”, især ved at gøre 
brug af naturbaserede design løsninger.

Det er en fin note at slutte formandskabet på. Da jeg i sin tid satte mig ved bordenden 
havde jeg to mål: 
1: det skal blive en succes
2: det skal være en ’vi’-bestyrelse

Gennem årene og med de bestyrelsesmedlemmer, som jeg har samarbejdet med, 
har alle bidraget til at løfte i flok – alle har arbejdet så godt de kunne for den fælles 
sag og også på den måde har vi haft succes med at nå bredt ud og få dækket mange 
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interesseområder. Vi kan også se tilbage på, at vi har fået rigtig god opmærksomhed 
som fag. Landskabsarkitekterne er centrale spillere i bæredygtig byudvikling og grøn 
omstilling. Vi er også dygtige til at værne om vores arv og vores faglighed og gode til at 
hjælpe hinanden med viden. Det er noget af det, der også har næret vores forening og 
holdt årshjulet i gang.

Jeg har også haft et rigtig godt samarbejde med de to redaktører Annemarie Lund og 
Christina Capetillo. Kæmpe respekt skal de begge to have fra mig. Vi er meget heldige at 
faget er blevet så godt dokumenteret.

Endelig skal der lyde særlig TAK til sekretariatet og vores sekretariatsleder Lillan 
Thomsen for opbakning, hjælp og støtte og for den stabile og professionelle indsats. 
Jeg husker vores nordiske møde i Finland, hvor vi alle overraskede Lillan ved at ønske 
hende til lykke med 10-års jubilæet. Det har været en fornøjelse at se, hvor afholdt hun 
er – også i nordisk sammenhæng.

Jeg vil glæde mig til at se Danske Landskabsarkitekter fortsætte sin succes, og jeg er glad 
for at jeg kan fortsætte aktiviteter for DL via mit arbejde i styregruppen for Green Cities 
og Odense Arkitekturråd. 

1
Danske Landskabsarkitekter

Cirkulær Økonomi

CIRKULÆR ØKONOMI
I LANDSKABSARKITEKTUR

Eksempel-
samling for CØ

Udvalget for Cirkulær Økonom udgav i sommeren 2020 publikationen 
”Cirkulær Økonomi i Landskabsarkitekturen”. En foreløbig 
kulmination på udvalgets indgående arbejde med netop denne 
dagsorden. Publikationen indeholder en vejledning til arbejdet med 
cirkulære designprincipper illustrerede i fire konkrete eksempler, 
hvor principperne er indarbejdet. Dokumentet er tænkt dynamisk, 
og man kan rette henvendelse til udvalgets koordinator Martin 
Hedevang Andersen, hvis man har forslag til nye projekter. 
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Intro
Fagets stadigt mere centrale rolle i forhold til udviklingen af byer, bomiljøer og 
landskaber stiller krav til vores fag-lighed og viden om helhed og sammenhæng, 
fællesskaber og gode livsmiljøer, tryghed og sikkerhed, biodiversitet og bæredygtige 
klimaløsninger. Derfor har vi brug for stadigt at udvikle og konsolidere vores faglighed - 
og fortsat formidle den. DL skal derfor:
      • udnytte vores fælles viden og styrke den interne videndeling  
      •  håndtere omverdenens interesse for os - netværk, samarbejder, formidling 
      • levere rammer for, at vi sammen kan videreudvikle vores faglighed og  kvalificere             
         hinanden 
      • stille skarpt på strategisk formidling til omverdenen  

Dette danner grundlag for Virksomhedsplanen 2020-21.  

Formål med virksomhedsplanen
DANSKE LANDSKABSARKITEKTER’s Virksomhedsplan er et principprogram for 
foreningens arbejde. Virksomheds-planen skal fungere som fundament for bestyrelsens 
og sekretariatets arbejdsindsats i det kommende år. Virk-somhedsplanen er udarbejdet 
af den siddende bestyrelse og beskriver de indsatsområder, der vil være i fokus det 
kommende år. Formålet med virksomhedsplanen er at have et strategisk og dynamisk 
redskab, der kan sætte rammen for bestyrelsen arbejde.

Bestyrelsen
DL’s bestyrelse består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, der alle vælges på foreningens 
generalforsamling. Der-udover vælger studentermedlemmerne en fælles repræsentant, 
der har observatørstatus i bestyrelsen. DL’s be-styrelse varetager den overordnede 
fagpolitik, og har ansvar for foreningens samlede økonomi. Bestyrelsesarbejdet er 
frivilligt og ulønnet. Formanden modtager dog et mindre vederlag, og bestyrelsens 
medlemmer er fritaget for kontingent.

Sekretariatet
DL’s sekretariat består af en daglig leder samt studentermedhjælpere, der er ansat 
af foreningen. DL financierer desuden aflønningen af redaktøren for tidsskriftet 
Landskab. 
Foreningens formål 
Foreningen DANSKE LANDSKABSARKITEKTER er den faglige forening for 
landskabsarkitekter i Danmark. Forenin-gens formål er at fremme og højne kvaliteten 
af landskabsarkitekturen som grundlag for udformningen af det samlede fysiske miljø.

Med venlig hilsen
Foreningen DANSKE LANDSKABSARKITEKTER’s bestyrelse / marts 2021

3.0  VIRKSOMHEDSPLAN 2020/21
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3.0  INDSATSOMRÅDER 2021-2022

Indsatsområde 1 – KOMMUNIKATION  
Udadtil vil DL fortsat dække behovet for at formidle landskabsarkitekturens 
samfundsnyttige værdi og land-skabsarkitektens stadigt stigende indflydelse. Indadtil vil 
DL fortsat dække medlemmernes interesse for faglige begivenheder og behov for faglig 
videndeling. Det vil ske ved at:
1.

2.

3.

være synlige i den offentlige debat henvendt til almenheden, samarbejdspartnere, 
politikere og øvrige be-slutningstagere, bygherrer og brugere.  

at kommunikere både til/ med medlemmer og til/ med fagfæller inkl. de nordiske 
kollegaer med formid-ling af nyheder om dansk landskabsarkitektur, dansk by- og 
landskabsudvikling samt aktuel fagpolitik. 

markerer foreningens 90 års jubilæum i 2021 sammen med Nordisk Kongres, 
redesign af DL’s Nyheds-brev samt fortsat støtte til udgivelsen af Ny Agenda III.   

Strategi
seminar

Bestyrelsens årlige strategiseminar løb af stablen i august på Nørrebro 
i København. I. den forbindelse var chefkonsulent MDL Anker Madsen 
fra Friluftsrådet inviteret til at perspektiverer og diskutere DL´s 
indsats indenfor det åbne lands planlægning og landsplanlægning. 
Det blev lagt fast, at vi skulle arbejde videre med tre fokuspunkter: 
Energiplanlægning, skovrejsning samt infrastruktur.  En god dags 
arbejde blev med afsluttet med en hyggelig middag. Fotograf: Katrine 
Lundemark. 
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Indsatsområde 2 – NETVÆRK OG PARTNERSKABER 
Udadtil vil DL fortsætte samarbejdet relevante foreninger og andre aktører, der 
understøtter vores interesser og faglighed. DL vil samtidig søge opmærksomhed 
hos beslutningstagere som politikere og bygherrer.  Indadtil skal DL sikre attraktive 
muligheder for, at medlemmerne kan netværke. Det gør vi ved at: 

1.

2.

3.

indgå tværfaglige samarbejder om fælles mål, fælles arrangementer, om 
formidling af faglige holdninger i offentligheden og til beslutningstagere, så 
vi sammen bringer faget, uddannelsen og selve landskabsar-kitekturen på 
dagsordenen. 

aktiviteter for medlemmerne som henvender sig så bredt som muligt både 
geografisk og tematisk, til yngre medlemmer som studerende og nyuddannede fra 
alle relevante uddannelsesinstitutioner og til er-farne medlemmer.  

fortsætte arbejdet med medlemspleje - både fastholdelse og tiltrækning af nye 
medlemmer inklusiv de studerende samt fortsætte arbejdet med sponsorpleje. 

Indsatsområde 3 – ØGET OPMÆRKSOMHED PÅ LANDSPLANLÆGNING
Ud over temaet byudvikling vil DL også øge opmærksomheden på landsplanlægning. 
Vi vil arbejde for helheds-tænkning og bedre sammenhæng hen over administrative 
grænser og arbejde for at bring landskabsarkitektfagli-ge kompetencer tydeligere i spil.  
Det gør vi udadtil ved både at bidrage til den offentlige debat og søge at påvirke den 
politiske bevidsthed samt indadtil gennem arrangementer og kompetenceudviklende 
dialog og samarbejde - også med vores nordiske kollegaer.

3.0  INDSATSOMRÅDER 2020/21

1.

2.

3.

4.

følge op på temaerne fra Planlovens høringssvar gennem debatter, artikler og 
arrangementer samt søge at påvirke beslutningstagere.

Det gør vi udadtil ved både at bidrage til den offentlige debat og søge at påvirke den 
politiske bevidsthed samt indadtil gennem arrangementer og kompetenceudviklende 
dialog og samarbejde - også med vores nordiske kollegaer.

invitere til samarbejde med relevante foreninger og specialister både i foreningen og 
tværfagligt for at kompetenceudvikle samt planlægge og udføre indsatser.

både udadtil og indadtil fremme viden om, hvordan landskabsarkitektektfagligheden 
kan bidrage til ska-be positive forandringer i det åbne land samt langs kyster – i 
forhold til klima og biodiversitet, fredning og kulturarv, tilgængelighed, friluftsliv og 
sundhed; og kan bidrage til en bæredygtig udvikling også udenfor områder med by og 
byudvikling. 

sætte det øgede pres på naturen og det åbne land, fra eksempelvis nye 
energilandskaber, på dagsorden ved beslutningstagere i stat og kommuner. 
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4.0  INDKOMNE FORSLAG

I henhold til vedtægternes § 9 skal forslag, der ønskes behandlet til vedtagelse, være 
sekretariatet i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen. 

 Sekretariatet har modtaget to forslag fra stud.hort.arch.MDL Lukas Anker 
Christiansen/studenterrepræsentant for FLS og DL´s bestyrelse:  

1. forslag om ændring af § 3: 
§ 3 Medlemmerne er berettiget til, på alle tegninger og skrivelser, at benytte betegnelsen 
MDL. 

Studentermedlemmer kan benytte betegnelsen stud.hort.arch.MDL. 

Såfremt et medlem indgår forretningsmæssigt kompagniskab med landskabsarkitekter 
uden for foreningen, må medlemsbetegnelsen i firma navnet kun anføres således, at 
det klart fremgår, hvilke af de pågældende landskabsarkitekter, der er medlemmer af 
foreningen.   

Ændres til:  

§ 3 Medlemmerne er berettiget til, på alle tegninger og skrivelser, at benytte betegnelsen 
MDL. 

Studentermedlemmer fra Københavns Universitet (KU) kan benytte betegnelsen stud.
hort.arch.MDL. 

Studentermedlemmer fra arkitektskolerne i København (KADK) og Aarhus (AARCH) 
kan benytte betegnelsen stud.arch.MDL 

Såfremt et medlem indgår forretningsmæssigt kompagniskab med landskabsarkitekter 
uden for foreningen, må medlemsbetegnelsen i firma navnet kun anføres således, at 
det klart fremgår, hvilke af de pågældende landskabsarkitekter, der er medlemmer af 
foreningen.  

2. forslag om ændring af § 6 LEDELSE: 
Vedtægtsændring samt udelukkelse af medlemmer afgøres altid med 2/3 flertal af de 
afgivne stemmer. Hvor intet andet er bestemt i disse vedtægter, afgøres alle spørgsmål 
ved almindeligt stemmeflertal. Studentermedlemmer er ikke stemmeberettigede. 

Forslags ændring:  

Vedtægtsændring samt udelukkelse af medlemmer afgøres altid med 2/3 flertal af de 
afgivne stemmer. Hvor intet andet er bestemt i disse vedtægter, afgøres alle spørgsmål 
ved almindeligt stemmeflertal. Studentermedlemmer er ikke stemmeberettigede.
 
De studerendes aktive studenterrepræsentant i bestyrelsen er stemmeberettiget. 



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS
ERKLÆRING

Til generalforsamlingen i Danske Landskabsarkitekter 

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Danske Landskabsarkitekter for regnskabsåret 1. januar – 31. 
december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt 
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er 
nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. 
Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer 
(IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt 
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det 
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 
som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at 
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at 
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen 
enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end 
at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at 
en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan 
findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de 
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

4.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets 
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne 
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det 
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder 
eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

5.

5.1 Årsregnskab
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regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets 
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne 
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det 
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder 
eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

5.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i 
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller 
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke 
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Næstved, d. 11. februar 2021

Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revsbæk Revision
CVR-nr. 17 16 94 83

Søren Revsbæk
Statsautoriseret revisor 
MNE-nr. 12470

6.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i 
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller 
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke 
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Næstved, d. 2. marts 2021

Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revsbæk Revision
CVR-nr. 17 16 94 83

Søren Revsbæk
Statsautoriseret revisor 
MNE-nr. 12470

6.
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2020 Budget 2020 2019

 Kontingenter:
DL kontingentindtægt -948.682 -970.203 -974.881

Kontingenter i alt -948.682 -970.203 -974.881

Landskab:
Salg -589.344 -741.988 -583.664
Redaktør, løn og pension 430.090 444.271 536.423
ATP 12.544 0 11.076
Lønsumsafgift 34.267 27.915 28.169
Regulering af feriepenge -5.292 0 0
Honorarer og oversættelser 54.248 50.000 41.990
Studietur indtægt -50.000 0 0
Studietur udgift 45.287 10.000 0
Studietur ubrugte fondsmidler retur 4.449 - -
Udviklingspulje 10.000 0 -
Generationsskifte 2018 0 0 25.563

Landskab i alt -53.751 -209.802 59.557

Sponsorer
Indtægter -177.000 -159.000 -158.046

I alt -177.000 -159.000 -158.046

Salg af ydelser:
Salg af diverse ydelser (herunder annoncer) -42.382 -40.000 -25.693

I alt -42.382 -40.000 -25.693

Kursusvirksomhed:
Udgift, veje i landskabet -2.800 0 0

I alt -2.800 0 0

Projekter:
Dansk Landskabspris indtægter 0 0 -210.067
Dansk Landskabspris udgifter 30.000 30.000 183.268
Korrektion udgift tidligere Landskabspris 0 0 15.369
Ny hjemmeside 0 0 18.750
Arrangementer 42.123 52.000 12.985
Høstarrangement 19.863 35.000 45.898
Høstarrangement, indtægt 0 0 -10.900
Bogprojekt bidrag 50.000 50.000 0

transport 141.986 167.000 55.303

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN:
 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2020

9.
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transport 141.986 167.000 55.303

Layout DL Nyhedsbrev 10.000 10.000 0
DL bidrag til Green Cities 10.000 10.000 0
Indtægt lanskab 100 jub. -205.000 -205.000 0
Fondsmidler / Landskab 236.750 241.250 0

I alt 193.736 223.250 55.303

IFLA:
Medlemskontingent -51.549 -49.332 -47.077
Rejser og repræsentation 0 8.000 12.458
Kontingent 31.461 29.000 28.200

I alt -20.088 -12.332 -6.419

IFLA EUROPE:
Medlemskontingent -34.596 -32.888 -38.504
Rejser og repræsentation 0 5.000 3.174
Kontingent 25.000 29.000 28.200

I alt -9.596 1.112 -7.130

Nordisk Styrelsesmøde:
Rejser og repræsentation 0 14.000 11.329
Nordisk sekretariat 0 2.000

I alt 0 16.000 11.329

Øvrige kontingenter:
Fonden for Træer og Miljø 0 350 400
Nordisk Vejteknisk Forbund 1.650 1.650 1.650
Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse 1.700 1.700 1.700
Dansk Legeplads Selskab 0 475 0
Medlemskab Havehistorisk Selskab 750 750 750

I alt 4.100 4.925 4.500

Sekretariat:
Løn (budgettal er incl pension) 564.448 635.862 545.107
Pension 63.410 0 63.497
Frokostordning 22.832 11.320 25.464
Kørsel og udgifter 0 2.000 1.007
Lønsumsafgift 22.689 24.916 31.512
Efteruddannelse 4.800 10.000 4.509
ATP, AER, financieringsbidrag m.v. 1.949 16.300 12.715
Regulering feriepenge -27.882 7.300 12.522
Forsikring 23.826 15.000 10.800
Markedsføring 21.487 40.000 18.076

transport 697.559 762.698 725.209

10.



30

APRIL

JA
N

UA
R

OKTOBER

JU
LI

MARTS

FE
BRUAR

SEPTEMBER

AU
GUST

JUNI

MAJ

DECEM
BER

NOVEMBER

 m
 6

. j
an

ua
r -

 B
es

ty
re

ls
es

m
ød

e 
//

 O
nl

in
e

 a
 1

9.
 ja

nu
ar

 - L
yn

ne
tte

ho
lm

en
 //

 O
nl

in
e

Fyrafte
nsmøde // Naturbeplantninger v

ed Balle
rup Rådhus - 1

3. august i
 

Stra
tegiseminar - 2

1. august m

Aflyst // Green Citie
s // Beton, biler og bynatur, O

dense - 24. august a

Bestyrelsesm
øde, Frederiksberg - 1. decem

ber m

’HVAD VED JEG’ - om Assistens Kirkegården - 17. september i 

Aflyst 
// IF

LA W
orld

 Congress,
 M

alaysia
 - 1

3-.1
5. august 

a
La

nc
er

in
g 

af
 D

L’
s P

od
ca

st
 S

er
ie

  i
 

Online // Høstdebat, Frederiksberg - 24. november i

a 29. april - Åben tegnestue // CAFx hos Årstidernes Arkitekter, Aarhus // Udskudt

a 28. april - Åben tegnestue // CAFx hos OPLAND Landskabsarkitekter, København // Udskudt

i 19. marts  - Generalforsamling 2021 // Online 

a 2. marts - ’H
VAD VED JEG’ // Udskudt 

a 8. marts - Solceller i det åbne land // Online 

i 27. marts  - Generalforsamling 2020, Frederiksberg // Udskudt 

Præsentation af DL på KU og KADK - september i  

a
 11. juni - G

rus som
 væ

kstm
edie // Peter Korn // U

dskudt

Gå-hjem møde - Kommunikation og PQ - 8. oktober a

Temamøde // Robust vandhåndtering i den fysiske planlægning, online - 29. september a

IFLA World Council, online - 25-26. september a

IFLA Europe generalforsamling, online - 17. oktober  a

Bestyrelsesmøde, Online - 22. oktober m

 m
 1

1. fe
bru

ar -
 B

es
tyre

lse
sm

øde /
/ O

nlin
e

m Bestyrelsen

i DL arrangementer

a DL samarbejde

i
 19. juni - G

eneralforsam
ling 2020, Frederiksberg

i
 15.juni - 15. august - D

L’s Instagram
 fotokonkurrence

a
 25. juni - Lancering af C

Ø
 E

ksem
pelsam

ling

m
 30. juni - Bestyrelsesm

øde , O
nline

Nordisk møde, online - 6. november a

ÅRSHJUL 
MARTS 2020 - MARTS 2021



31

APRIL

JA
N

UA
R

OKTOBER

JU
LI

MARTS

FE
BRUAR

SEPTEMBER

AU
GUST

JUNI

MAJ

DECEM
BER

NOVEMBER

 m
 6

. j
an

ua
r -

 B
es

ty
re

ls
es

m
ød

e 
//

 O
nl

in
e

 a
 1

9.
 ja

nu
ar

 - L
yn

ne
tte

ho
lm

en
 //

 O
nl

in
e

Fyrafte
nsmøde // Naturbeplantninger v

ed Balle
rup Rådhus - 1

3. august i
 

Stra
tegiseminar - 2

1. august m

Aflyst // Green Citie
s // Beton, biler og bynatur, O

dense - 24. august a

Bestyrelsesm
øde, Frederiksberg - 1. decem

ber m

’HVAD VED JEG’ - om Assistens Kirkegården - 17. september i 

Aflyst 
// IF

LA W
orld

 Congress,
 M

alaysia
 - 1

3-.1
5. august 

a

La
nc

er
in

g 
af

 D
L’

s P
od

ca
st

 S
er

ie
  i

 

Online // Høstdebat, Frederiksberg - 24. november i

a 29. april - Åben tegnestue // CAFx hos Årstidernes Arkitekter, Aarhus // Udskudt

a 28. april - Åben tegnestue // CAFx hos OPLAND Landskabsarkitekter, København // Udskudt

i 19. marts  - Generalforsamling 2021 // Online 

a 2. marts - ’H
VAD VED JEG’ // Udskudt 

a 8. marts - Solceller i det åbne land // Online 

i 27. marts  - Generalforsamling 2020, Frederiksberg // Udskudt 

Præsentation af DL på KU og KADK - september i  

a
 11. juni - G

rus som
 væ

kstm
edie // Peter Korn // U

dskudt

Gå-hjem møde - Kommunikation og PQ - 8. oktober a

Temamøde // Robust vandhåndtering i den fysiske planlægning, online - 29. september a

IFLA World Council, online - 25-26. september a

IFLA Europe generalforsamling, online - 17. oktober  a

Bestyrelsesmøde, Online - 22. oktober m

 m
 1

1. fe
bru

ar -
 B

es
tyre

lse
sm

øde /
/ O

nlin
e

m Bestyrelsen

i DL arrangementer

a DL samarbejde

i
 19. juni - G

eneralforsam
ling 2020, Frederiksberg

i
 15.juni - 15. august - D

L’s Instagram
 fotokonkurrence

a
 25. juni - Lancering af C

Ø
 E

ksem
pelsam

ling

m
 30. juni - Bestyrelsesm

øde , O
nline

Nordisk møde, online - 6. november a

ÅRSHJUL 
MARTS 2020 - MARTS 2021 APRIL

JA
N

UA
R

OKTOBER

JU
LI

MARTS

FE
BRUAR

SEPTEMBER

AU
GUST

JUNI

MAJ

DECEM
BER

NOVEMBER

 m
 6

. j
an

ua
r -

 B
es

ty
re

ls
es

m
ød

e 
//

 O
nl

in
e

 a
 1

9.
 ja

nu
ar

 - L
yn

ne
tte

ho
lm

en
 //

 O
nl

in
e

Fyrafte
nsmøde // Naturbeplantninger v

ed Balle
rup Rådhus - 1

3. august i
 

Stra
tegiseminar - 2

1. august m

Aflyst // Green Citie
s // Beton, biler og bynatur, O

dense - 24. august a

Bestyrelsesm
øde, Frederiksberg - 1. decem

ber m

’HVAD VED JEG’ - om Assistens Kirkegården - 17. september i 

Aflyst 
// IF

LA W
orld

 Congress,
 M

alaysia
 - 1

3-.1
5. august 

a

La
nc

er
in

g 
af

 D
L’

s P
od

ca
st

 S
er

ie
  i

 

Online // Høstdebat, Frederiksberg - 24. november i

a 29. april - Åben tegnestue // CAFx hos Årstidernes Arkitekter, Aarhus // Udskudt

a 28. april - Åben tegnestue // CAFx hos OPLAND Landskabsarkitekter, København // Udskudt

i 19. marts  - Generalforsamling 2021 // Online 

a 2. marts - ’H
VAD VED JEG’ // Udskudt 

a 8. marts - Solceller i det åbne land // Online 

i 27. marts  - Generalforsamling 2020, Frederiksberg // Udskudt 

Præsentation af DL på KU og KADK - september i  

a
 11. juni - G

rus som
 væ

kstm
edie // Peter Korn // U

dskudt

Gå-hjem møde - Kommunikation og PQ - 8. oktober a

Temamøde // Robust vandhåndtering i den fysiske planlægning, online - 29. september a

IFLA World Council, online - 25-26. september a

IFLA Europe generalforsamling, online - 17. oktober  a

Bestyrelsesmøde, Online - 22. oktober m

 m
 1

1. fe
bru

ar -
 B

es
tyre

lse
sm

øde /
/ O

nlin
e

m Bestyrelsen

i DL arrangementer

a DL samarbejde

i
 19. juni - G

eneralforsam
ling 2020, Frederiksberg

i
 15.juni - 15. august - D

L’s Instagram
 fotokonkurrence

a
 25. juni - Lancering af C

Ø
 E

ksem
pelsam

ling

m
 30. juni - Bestyrelsesm

øde , O
nline

Nordisk møde, online - 6. november a

ÅRSHJUL 
MARTS 2020 - MARTS 2021



32

transport 697.559 762.698 725.209

Revision og bogføring 24.997 35.000 31.657
Dataløn-gebyr 4.893 8.000 7.662
Kontingentopkrævninger 19.429 25.000 19.753
Porto og gebyr 2.345 5.000 2.749
Kopiering 0 1.000 0
Computer og software 12.446 15.000 14.064
Kontorhold 5.193 8.000 7.935
Nyanskaffelser 3.634 5.000 20.756
Gebyr bank og giro 1.062 1.500 932
Medlemsinformation tryk 8.046 9.500 9.495
Generalforsamling, udgifter 19.266 50.000 54.633
Generalforsamling, indtægter -3.000 -12.000 -7.200
Husleje, varme og el opkrævet 61.415 56.000 57.986
Lokaleleje 21.235 28.000 0
Varme og el 0 8.400 0
Fællesudgifter 16.490 14.800 14.350
Telefon og internet 11.707 11.000 11.664
Rengøring 9.850 10.600 10.409
Fremmed arbejde - Dandesign 0 0 3.619
Serviceaftale 4.662 7.500 6.077
IT support, licens, backup mv. 21.524 18.400 21.210
Diverse udgifter 1.317 4.000 2.783
Tab på debitorer 0 5.000 0

I alt 944.070 1.077.398 1.015.743

Bestyrelse og udvalg:
Bestyrelse 24.744 50.000 32.883
Bestyrelsesformand, honorar 50.000 50.000 50.000
Debatudvalg m.v. 5.810 7.000 7.656
Redaktionsudvalg 1.776 7.000 5.592
Øvrige mødeudgifter 868 4.000 6.844
Repræsentation 10.888 7.000 13.424
Transport 3.149 0 2.492

I alt 97.235 125.000 118.891

Tilskud studenterrejser:
Udgift 20.000 20.000 20.000

I alt 20.000 20.000 20.000

Renter:
Indtægter 0 -4.000 -812
Udgifter 4.320 500 0
Told og SKAT 50 0
Indgået rykkergebyrer -7.100 0

I alt -2.730 -3.500 -812

Årets resultat excl. tidsskriftet Landskab 2.112 72.848 112.342
11.

2020 Budget 2020 2019

Resultat med indregning af 
overskudsandel på Landskab
Overskudsandel -372.947 0 -258.809
Afsat skat af dette års overskudsandel 82.048 0
Skat af tidligere års overskudsandel 59.611 0 52.446

Årets resultat i alt (overskud) -229.176 72.848 -94.021

12.
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Note:
Kr. 2019

Finansielle anlægsaktiver:
Depositum husleje 20.857 20.161

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 20.857 20.161

Omsætningsaktiver:

Tilgodehavender:
Kontingent tilgodehavende restance 8.358 12.445
Andre tilgodehavender 61.304 45.000
Tilgodehavender ultimo 0 0
Forudbetalte omkostninger 0 6.806

TILGODEHAVENDER I ALT 69.662 64.251

Likvide midler:
1. Lån & Spar Bank, frie midler 1.455.810 1.162.734
2. Lån & Spar Bank, bundne midler 202.064 67.709

LIKVIDE MIDLER I ALT 1.657.874 1.230.443

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 1.727.536 1.294.694

AKTIVER I ALT 1.748.393 1.314.855

AKTIVER

STATUS
PR. 1. JANUAR 2021

13.



3434

Note: Kr. 2019

Egenkapital:
Saldo primo 651.724 570.780
Korrektion primo 10.384 -13.076
Nettoresultat 229.176 94.021

EGENKAPITAL I ALT 891.284 651.725

Langfristet gæld:
Feriepenge - indefrysning 90.288 0

LANGFRISTER GÆLD I ALT 90.288 0

Hensættelser:
3. Digitalisering Landskab 39.694 50.078

Modtaget legat: Layout 10.000 130.000
Modtaget legat: Rejse 20.000 50.000
Dansk Landskabspris 30.000 0
Modtaget til bogprojekt 210.000 0
Udviklingspulje 10.000 0

HENSÆTTELSER I ALT 319.694 230.078

Kortfristede gældsforpligtelser:
Skyldig omkostning ny hjemmeside 0 0
Forud modtagne sponsorindtægter 123.333 130.333
Feriepengeforpligtelse  funktionærer 0 118.170
Kreditorer 55.557 56.622
Dansk Landskabspris 26.687 26.829

4. Anden gæld 241.550 101.098

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 447.127 433.052

GÆLDSFORPLIGTELSER OG HENSÆTTELSER I ALT 857.109 663.130

PASSIVER I ALT 1.748.393 1.314.855

5. Eventualforpligtelser

PASSIVER

STATUS
PR. 1. JANUAR 2021

14.
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Kr. 2019

Note 1, Pengeinstitut (frie midler):
Lån & Spar Bank, 1072 144048 Foreningskonto 1.133.940 839.191
Lån & Spar Bank, 1072 144021 Opsparing 321.870 323.543

I alt 1.455.810 1.162.734

Note 2, Pengeinstitut (bundne midler):
Lån & Spar Bank, 4015 122450 Landskabspris 26.687 26.829
Lån & Spar Bank, 4016 641893 Digitalisering 39.694 39.900
Lån & Spar Bank, 4016 641869 Nordisk Kongres 2 2
Lån & Spar Bank, 4014 477948 Bogprojekt 135.102 396
Lån & Spar Bank, 4015 867898 Nordisk Samarbejde 579 582

I alt 202.064 67.709

Note 3, Digitalisering landskab:
Hensættelse pr. 1. januar 39.694 50.078
Legat bevilget i året 0 0
Anvendt i året 0 0

I alt 39.694 50.078

Note 4, Anden gæld:
Skyldig lønsumsafgift 14.239 14.238
Skyldig A-skat 136.767 48.920
Skyldig skattekonto 1 332
Skyldige feriepenge timelønnede 791 3.400
Skyldig ATP 1.704 4.361
Skyldige omkostninger 30.000 29.847
Skyldig selskabsskat 58.048 0

I alt 241.550 101.098

Note 5, Eventualforpligtelser:

Foreningen har indgået lejekontrakt med Dansk Magisterforening om kontor på 
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg med opsigelsesvarsel på 6 mdr. svarende til tkr. 30.

SPECIFIKATIONER

15.35
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Høstdebat
Med temaet ”Landskabsarkitekturens bidrag ind i Verdensmålene” bestod DL´s Høstdebat sin online ilddåb. Debatten 
var rettet mod, hvad vi som landskabsarkitekter kan gøre for en grønnere og mere bæredygtig udvikling: Fotos fra 
debatpanelet Vibeke Grupe Larsen, Lotte Nystrup Lund, Anette Blegvad samt moderator Susanne Renée Grunkin. Dagens 
keynote-speaker klimaeksperten Katherine Richardsson var med online sammen med de godt 50 medlemmer som 
havde valgt at deltage via Zoom. Se eller gense debatten og forelæsninger på foreningens YouTube kanal. Fotograf: Nina 
Trock-Jansen. 

Landskabsarkitekturens bidrag 
ind i Verdensmålene
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5.2 Budget for 2021  
 
DL’s budget kan i sin helhed rekvireres hos sekretariatet forud for generalforsamlingen.  

   Indtægter   Udgifter  

DL kontingent i alt kr.          961.915  kr.                       -  

Landskab i alt kr.          736.931  kr.            549.364  

Sponsorer i alt kr.          160.000  kr.                1.000  

Salg af ydelser i alt kr.            40.000  kr.                       -  

Konference i alt kr.                     - kr.                       -  

Projekter i alt (herunder arrangementer) kr.                     - kr.            175.000  

IFLA i alt kr.            48.911  kr.              39.000  

IFLA Europe i alt kr.            32.607  kr.              34.000  

Nordisk Styrelsesmøde i alt kr.                     - kr.               8.000  

Øvrige kontingenter i alt kr.                     - kr.                4.925 

Lokaleleje møder & arrangementer kr.                     - kr.              28.000 

Lejemål i alt kr.                    - kr.            129.600 

Sekretariat i alt kr.             7.200  kr.            976.678  

Bestyrelse og faste udvalg i alt kr.                     -  kr.            135.000  

Tilskud studenterrejser i alt kr.                     -  kr.              20.000  

Renter i alt kr.                     -  kr.                2.000  

I alt kr.       1.987.565 kr.         2.102.568 

Resultat  kr.           -115.003  

   
 
 

5.2 Budget for 2021
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Medlemsudvikling 2014-2021                                                                     Budgettal 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ordinære medlemmer 389 369 392 422 422 416 402 403 

Ordinære / udland  21 17 15 18 16 20 20 

Nyuddannet 1. år  4 17 27 16 16 24 20 

Ledige 58 55 47 40 32 29 33 31 

Æresmedlemmer 3 2 2 3 3 4 4 4 

Samboende 25 26 25 29 30 29 25 23 

Pensionister 31 36 39 39 39 40 41 45 

Studentermedlemmer 190 194 225 205 234 255 235 233 

Medlemmer i alt 696 707 764 780 794 805 784 779 

         
 
 

Årligt medlemskontingent 2014-2021                                                      Budgettal 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

DL kontingent 1634 1788 1788 1868 1868 1906 1906 1906 

Landskab 1004 1092 1092 1141 1141 1163 1163 1163 

IFLA World 114 91 91 95 95 97 97 97 

IFLA Europe 114 61 61 64 64 65 65 65 

Dansk Kunstnerråd 49 - - - - - - - 

I alt 2915 3032 3032 3168 3168 3231 3231 3231 

         

DL kontingent for 
ledige / fra 2014 + 
udland /nyuddannet 

817 894 894 934 934 954 954 954 

Studentermedlemmer 408 447 447 468 468 477 477 477 
 
Kontingentet for 2021 er sammensat af fire dele.  
De enkelte dele er fastsat således, at de i videst muligt omfang opvejer udgifterne indenfor området.  
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5.3 Regnskab og budget indstilles til godkendelse

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse: 
- fremlagte regnskab for 2020 
- fremlagte budget for 2021 
- medlemskontingent hæves med 2% pr. 1. april 2021 

I henhold til vedtægternes §10, §13, §14, §19 og §20 afholdes valg til den årlige general-
forsamling. Kandidater, der opstiller til diverse poster i foreningen, bør fremkomme med 
en erklæring, således at medlemmerne har et valggrundlag at træffe beslutning på.

6.1 Bestyrelsen
   Valgperiode  Bemærkninger

Susanne Renée Grunkin  2019-21 På  valg  Genopstiller ikke     
Julie Linke Bank   2019-21 På valg  Genopstiller
Maria Boe-Whitehorn   2019-21 På valg  Genopstiller
Signe Moos   2020-22 Ikke på valg     
Catrine Hancke  2020-22 Ikke på valg    
Martin Hedevang Andersen 2020-22 Ikke på valg   
Tine Gils   2020-22 Ikke på valg 

Suppleanter:
Emilie Kjeldsen Kjær   2020-21 På valg  Genopstiller
Rikke Thiirmann Thomsen 2020-21 På valg  Genopstiller

Studenterobservatør:
Lukas Anker Christiansen 2019-21 På valg  Genopstiller ikke

Studentermedlemmer kan stille op til observatørposten i DLs bestyrelse.
Kun studerende kan stemme på de opstillede.  

6.2 Parlamentariske revisorer og suppleant
   Valgperiode  Bemærkninger 

Poul Børge Pedersen   2020-21 På valg  Genopstiller
Erik Termansen (sup.)  2020-21 På valg  Genopstiller

6.3 LANDSKABs redaktionsudvalg
Margrethe Holmberg   2019-21 På valg  Genopstiller  
Anne Dahl Refshauge    2019-21 På valg  Genopstiller ikke
Ulrik Kuggas   2020-22 Ikke på valg     

Suppleant:      
Anja Boserup Qvist  2020-21 På valg  Genopstiller 
 

6.0  VALG

Hvad ved jeg?
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6.0  VALG

6.4 Retsudvalget
Bo Hune (formand/offentligt) 2020-22 Ikke på  valg   
Mogens Bundgaard (privat) 2020-22 Ikke på  valg   
Karin Nygaard Corfitzen (privat) 2020-22 -   Udtræder   
Anne Fischer Stausholm (prakt.) 2020-22 Ikke på  valg  
Stephan Gustin (prakt.)  2020-22 Ikke på  valg  
Thomas M. Thinghuus (offentligt) 2020-22 Ikke på  valg  
Jeremy Dennis (offentligt) 2020-22 Ikke på  valg  

6.5 Bedømmelsesudvalget 
Chanette I. Nielsen (privat)  2019-21 På valg  Genopstiller
Rune Bugge Jensen (offentligt) 2020-22 Ikke på  valg  
 
  
6.6 IFLA/IFLA Europe delegat   
Elzelina Van Melle   2019-22 Ikke på valg  
IFLA/IFLA Europe delegat    

Følgende kandidater opstiller desuden til valget:
Louise Helmbo Bækgaard - som studenterobservatør

Hvad ved jeg?

Ét fysisk HVAD VED JEG medlemsarrangement nåede vi i 2020. I september var vi på besøg i den næsten 260-årige gammel 
Assistens Kirkegård, hvor planteekspert, landskabsarkitekt MDL Jane Schul, viste rundt og gjorde os klogere på tegnestuens 
50-årige udviklingsplan. Fotograf: Nina Trock-Jansen. 
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7.0  BERETNINGER

Beretningen skal indeholde følgende:
• En generel beskrivelse af udvalgets/organisationens arbejde og formål.
• En generel beskrivelse af hvem der deltager i udvalget.
• En beskrivelse af arbejdet i udvalget for 2020

For at gennemgå generalforsamlingens mange punkter på den mest smide måde vil 
beretningerne som udgangspunkt ikke blive gennemgået på selve generalforsamlingen. 
Spørgsmål og kommentarer er naturligvis velkomne. 

Permanente udvalg 

7.1 Bedømmelsesudvalget  v/Susanne Renée Grunkin
Udvalget behandler ansøgninger om optagelse i foreningen fra personer, som ikke har 
afgang fra København Universitet/landskabsarkitektuddannelsen eller har afgang fra 
landskabslinjen på én af Statens arkitektskoler. 
 
DL bedømmelsesudvalg har følgende medlemmer: 
Camilla Hedegaard Møller (Arkitektskolen i København)
Chanette Ingemann Nielsen (Privatpraktiserende) 
Rune Bugge Jensen (Offentlig praksis) 
Torben Dam (Københavns Universitet)  
Susanne Renée Grunkin (DLs formand) 

Bedømmelsesudvalget har i 2020 behandlet flg. ansøgninger:
•  1 ansøgning med udenlandsk uddannelsesmæssig baggrund og som er godkendt på 
baggrund af sin erhvervserfaring.  

Vores svenske søsterorganisation Akademin 
för landskapsarkitektur var virtuelle værter 
ved året møde som løb af stablen en fredag 
eftermiddag i november. Screenshot af 
Nordisk Teams møde: Fra øverst til venstre: 
Pia Jonsson, Göran Lindberg, Hermann 
Georg Gunnlaugsson, Lillan Thomsen, Anna 
Levonmaa, Susanne Renée Grunkin, Marit 
Hovi, Svanhildur Gunnlaugsdóttir, Christina 
Capetillo, Elzélina Van Melle, Yngvar Hegrenes 
og Pia Kuusiniemi. Øvrige deltager som ikke 
er på billedet: Johan Folkesson, Frida Björg 
Edvardsdótir, Nita Miinalainen og Katrine 
Lundemark. 
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7.2 LANDSKABs Redaktionsudvalg  v/Margrethe Holmberg
I 2020 har der været afholdt 5 møder i redaktionsudvalget samt en studietur og en 
workshop med efterfølgende middag.  

Året startede med fejringen af Landskabs 100-års-jubilæum ved en reception i Arkitekt 
Foreningens lokaler i København.  

I forbindelse med 100-års-jubilæeet udkom to jubilæumsnumre af Landskab med det 
nye layout, som er udviklet i samarbejde med grafikerne Camilla Jørgensen og Søren 
Damstedt fra Trefold. De to jubilæumsnumre indeholdt 10 artikler om hvert tiår i 
Landskabs historie, en række ”postkort fra fremtiden” fra nordiske tegnestuer og en 
faglig rundbordssamtale med Annemarie Lund, Sonja Poll og Per Stahlschmidt. 

I årets løb er udgivet i alt 8 numre, heraf et temanummer om biodiversitet og et om jord, 
samt to fokusnumre om haver, både de fælles haver og de private. 

Året var præget af Corona-pandemien med virtuelle redaktionsudvalgsmøder. Årets 
planlagte studietur til Tyskland blev derfor erstattet af en tur op gennem Jylland, hvor 
vi havde fokus på landskabets processer og “porten” til naturoplevelser. Artikler fra 
studieturen blev samlet i årets sidste nummer. 

Redaktionsudvalget har på møderne bidraget med idéudvikling omkring faglige emner, 
valg af temaer og fokusnumre og de enkelte medlemmer har hjulpet med at finde 
skribenter eller selv leveret artikler, feltnoter og anmeldelser. 

Medlemmer af Landskabs redaktionsudvalg 2020
Steen Bisgaard, Anne Dahl Refshauge, Tine Gils, Anja Boserup, Margrethe Holmberg, 
Ulrik Kuggas, Lulu Salto Stephensen og Sabina Richter (Sverige); Ulla R. Pedersen 
(Island); Jussi Luomanen (Finland); Maja Kozak Dehlin og Annesofie Milner (Norge). 

Redaktionsudvalgets opgave
Ifølge vedtægterne har udvalget følgende opgave: 
“Redaktionsudvalget skal varetage, at Landskabs form og indhold er af høj kvalitet, og at 
tidsskriftet afspejler alsidighed. Landskab skal kunne virke som fagets ansigt udadtil og 
indadtil fungere som inspiration for fagets udøvere”. 

Opfordring fra redaktionsudvalget
Landskab er medlemmernes blad og alle opfordres til at bidrage med indhold til bladet. 
Har man en ide til en artikel eller en boganmeldelse kan det anbefales, at tage kontakt 
til redaktør Christina Capetillo landskab@landskabsarkitekter.dk. 

7.3 Retsudvalget v/Bo Hune
Retsudvalgets kommissorium og forretningsgang fremgår af DLs vedtægter.  
Udvalget er til rådighed i sager af faglig, kollegial eller økonomisk art, hvor begge eller 
den ene part er medlem af Danske Landskabsarkitekter. Desuden stilles forslag til 
udmeldelse af syns- og skønsmænd. 
Udvalget arbejder ikke med løbende opgaver på samme måde som DLs øvrige udvalg og 
har dermed ikke en fast møderække. 
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Sager indbringes for udvalget ved henvendelse til DLs sekretariat, som videresender 
sagen til udvalgets formand. Sager må ikke viderebringes til andre instanser og ikke 
gøres til genstand for debat i DLs styrelse eller på anden måde offentliggøres i eller 
udenfor medlemskredsen. 

Når et medlem bliver antaget som syns- og skønsmand agerer vedkommende på egne 
vegne.  

Skønsmanden får udleveret et eller flere skønstemaer, hver bestående af en række 
spørgsmål, som parterne er enige om. Det er alene disse spørgsmål der skal besvares og 
kun faktuelt. Da spørgsmålene ofte omhandler planter og vækst er der dog ofte behov 
for skøn og analyser ud fra af de besete forhold eller sagens dokumenter.   

Skønssagerne afsluttes med en skønserklæring til retten. I de fleste tilfælde indkaldes 
skønsmanden til en opfølgende afhjemling i retten, hvor man under vidneansvar svarer 
på spørgsmål, uddyber eller på anden måde hjælper retten med at afsige en kendelse.  

Udvalgets medlemmer har i 2020 tilsammen været involveret i 5 skønssager.   

Frem mod generalforsamlingen 2022 vil udvalget i samarbejde med bestyrelse drøfte en 
opdatering af vedtægten, bl.a. på baggrund af ændrede strukturer for rådgivning (AB og 
ABR).  

Udvalget har følgende medlemmer, som alle er valgt i 2020 for en toårig periode og 
dermed ikke er på valg. Da Karin Nygaard Corfitzen har valgt at stoppe i udvalget, er der 
dog en plads ledig i udvalget, som skal vælges på generalforsamlingen. 

Bo Hune (formand)  Offentlig ansat   Ikke på valg 
Mogens Bundgaard  Privat ansat  Ikke på valg 
Jeremy Dennis   Offentlig ansat  Ikke på valg 
Anne Fischer Stausholm  Praktiserende  Ikke på valg 
Stephan Gustin   Praktiserende  Ikke på valg
Thomas Misbach Thinghuus Offentlig ansat  Ikke på valg
Karin Nygaard Corfitzen  Privat ansat  Genopstiller ikke 

Jf. vedtægten skal der som minimum vælges to nye medlemmer blandt praktiserende 
landskabsarkitekter så der som minimum er to medlemmer fra hver af grupperne.  

Ad hoc udvalg

7.4 Arrangement/debatudvalg  - Fynske Planlæggere v/Anne Ramborg
Fynske Planlæggere henvender sig til de fynske afdelinger af:  

Akademiske Arkitekter  
Danske Landskabsarkitekter  
Den Danske Landinspektørforening  
Foreningen af Byplanlæggere  

7.0  BERETNINGER
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Ingeniørforeningen i Danmark  
Teknisk Landsforbund  
 
Formålet er, at stimulere et tværfagligt debatforum hovedsageligt om aktuelle 
planlægningsprojekter, konkurrencer, ”det grønne” eller færdige byrum eller bygninger 
primært placeret på Fyn.  

Arbejdsgruppen består af en-to repræsentanter fra hver faggruppe, og vi mødes to gange 
årligt for at planlægge den kommende sæsons arrangementer.  

I 2020 blev Fynske Planlæggere som så mange andre selvfølgelig også påvirket af 
COVID-19. Det betød, at af i alt 7 planlagte arrangementer blev kun 1 afholdt. Et par af 
arrangementerne blev skubbet fra om foråret til efteråret, men det gjorde ikke den store 
forskel. Det ene arrangement der blev afholdt i august, var en cykeltur langs en del af 
den kommende letbane i Odense, hvor der blev fortalt om projektets mange facetter. 

Forårets program for 2021 afventer sundhedsmyndighedernes retningslinjer, men pt. 
går vi og planlægger lidt på, at afholde nogle webinarer for at holde gejsten oppe både 
hos os selv i Fynske Planlæggere, men også hos alle medlemmerne. Eventuelle nye 
arrangementer kan ses på www.fynskeplanlaeggere.wordpress.com, på facebookgruppen 
“Fynske Planlæggere” eller under arrangementer på www.IDA.dk, hvor man også kan 
tilmelde sig.  

Bestyrelsen i Fynske Planlæggere håber på, at vi i 2021 kan komme i gang igen med det, 
som er hele formålet med Fynske Planlæggere - nemlig at afholde nye spændende og 
faglige arrangementer på Fyn.  

Følg med på vores facebookgruppe ”Fynske Planlæggere” eller hold øje med vores 
hjemmeside www.fynskeplanlaeggere.wordpress.com for nyt på fronten! 

7.5 Dansk Landskabspris v/Line Toft
Landskabsprisen er ikke uddelt i 2020. 

7.6 Tænketank v/Sonja Poll
Tænketanken har eksisteret siden 2010.
Ideen er, at have et forum for løbende diskussioner med mulighed for at byde ind med 
faglige vurderinger så vel i den offentlige, som i den interne debat. 

Tænketankens medlemmer udpeges eller godkendes af bestyrelsen. 
Medlemmerne repræsenterer bredden i faget og blandt foreningens medlemmer.  
I øjeblikket er vi: Lea Nørgård, Stine Bærentzen, Sonja Poll, Henning Looft, Jeremy 
Dennis, John Norrie, Knud W. Ø. Larsen og Torben Dam.

Det har været et lidt Corona-stille år. De væsentligste emner har været:

DL år 2025 - behov og relevans.
Hvad skal DL stå for, og hvordan kan DL være et naturligt valg for unge 
landskabsarkitekter? Vi mener, at de unge melder sig ind, og forbliver i DL, hvis de 
oplever, at der sker noget, som de kan bruge i deres arbejdsliv. Igennem Nyhedsbrevet 

Ad hoc 
        udvalg
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IFLA Europe 
Generalforsam-

lingIFLA World Council og IFLA Europe 
General Assembly 2020 blev som 
alt anden rejseaktivitet omstillet til 
online møder. DL´s internationale 
delegat Elzélina Van Melle deltog 
i begge fra hjemmekontoret på 
Møn - sammen med 34 IFLA Europe 
delegerede. Årets altoverskyggende 
tema var landskab som fodaftryk 
på jorden, og den fælles indsats 
kulminerede med underskift af en 
fælles resolution ”Landscape as 
footprints on Earth”. Læs manifestet 
i hele dets længde sammen med 
Elzélina´s artikel herom i Landskab 
nr. 1/2021.  

har vi opfordret, i særlig grad de nyligt uddannede, til at komme med forslag til emner 
for uformelle møder.  (På begge sider af Storebælt!)
Bestyrelsens nye tiltag: ”Hvad ved jeg….” kunne meget godt bruges i denne forbindelse.

Kontakt til Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) og Det Særlige Bygningssyn (DSB)
TT mødtes for godt 3 år siden med SLKS’ Center for Kulturarv, som er den enhed 
der arbejder med fredninger og som er sekretariat for DSB. Vi har foreslået at 
gentage mødet, for at undersøge om vi generelt kan forbedre kontakten. Mødet vil 
grundet Corona først kunne afholdes forår/sommer 2021. Vi har desuden foreslået 
Kulturministeriet og Center for Enhed at deres hjemmesidebeskrivelse af DSB 
også indikerer, at det udover bygninger og deres omgivelser også er muligt at frede 
selvstændige landskabsarkitektoniske værker. Forslaget er delvis efterkommet.
DL’s repræsentant i DSB Jens Hendeliowitz har i samarbejde med foreningen By og 
Land udarbejdet et forslag til ”Faglige retningslinjer for fredning af selvstændige 
landskabsarkitektoniske værker, bygningsnære omgivelser samt pleje/vedligeholdelse” 
som TT har fået mulighed for at kommentere.

Høringssvar.
 I samarbejde med DL´s styrelse udarbejder vi høringssvar med vægt på den særlige 
landskabsfaglige ekspertise. Der er i år kun indsendt 1 høringssvar.

Landskabsarkitektur-kritik
Vi har prøvet at finde frem til en teoretisk fremgangsmåde. En slags guide til kritik-
metoder måske. Men debatten sander til, når vi nærmer os den internt faglige kritik 
og bedømmelse af kollegers arbejder. Meget forenklet er vi nået til, at den kritik, som 
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kommer fra hjertet, er den man kan forholde sig til og danne sig en holdning ud fra.
Heldigvis er der efterhånden mere interesse og større forståelse i den offentlige debat: 
Karsten Ifversen skrev sidste sommer om ”Naturen i byen.” Søren Ryge deler sine 
iagttagelser med os, så andre end landskabsarkitekter bliver opmærksomme. Og Steen 
Estvad Petersen er meget klar og tydelig i sine artikler i ”Den forstenede skov”.
Vi mener ikke, vi kan komme videre med emnet nu.

Træer og deres etablering, vækst og udvikling.  
Til trods for at der hvert år plantes mange træer i byerne, er træernes levetid 
tilsyneladende ikke ret lang, og deres udvikling går allerede efter få år i stå eller bliver 
præget af misvækst. Der er gennem mange år opnået stor viden og erfaring med 
trædyrkning, så manglende viden kan ikke være årsagen.
Vi vil i 2021 drøfte, om det skyldes nogle underliggende faktorer, og hvad vi fra DL evt. 
kan gøre for at opnå større succes med træplantninger. Henning Looft, (fra T.T.) er i 
2021 begyndt en artikelserie i Grønt Miljø om Planteanvendelse i praksis. Tænketanken 
vil lejlighedsvist fungere som sparringspartnere for temaer og indhold.

Biodiversitet – er det altid det eneste ene?
Emnet er højaktuelt og nødvendigt. Og der er gode tiltag i den offentlige debat. Men det 
bliver let for ensidigt og et spørgsmål om for og imod. Vi vil hellere søge et både og – og 
et samarbejde mellem de forskellige involverede faggrupper, så vores synspunkter kan 
blive nyttige i sammenhængen.
Oplevelse af natur er et væsentligt behov for mennesker, men det er den æstetiske 
oplevelse også. Begge dele sammen med en mængde andre forhold er nødvendige 
elementer i vores udearealer. Det er i grunden det, vores fag handler om.
Emnet fortsætter. Vi søger at nå frem til en konklusion og et oplæg til handling.

Måneporten
Den opfordring til renovering af Måneporten, som vi, sammen med bestyrelsen, 
indsendte til Naturstyrelsen for et år siden, har netop nu resulteret i et afsat beløb på 
Naturstyrelsens budget og ønske om et samarbejde om renoveringen.
Fra DL’s side følger vi sagen op og søger fondsstøtte til det nødvendige restbeløb.

7.7 Cirkulær Økonomi v/Martin Hedevang Andersen
Udvalget for Cirkulær Økonomi udgav i sommeren 2020 publikationen “Cirkulær 
Økonomi i Landskabsarkitekturen”. Publikationen er en foreløbig kulmination 
på udvalgets indgående arbejde med netop denne dagsorden. Publikationen 
indeholder en vejledning til arbejdet med cirkulære designprincippet, som er tilpasset 
landskabsarkitekters virker. Samtidig præsenterer publikationen også fire konkrete 
eksempler, hvor principperne er indarbejdet. Publikationen er tænkt som et dynamisk 
værktøj, der hele tiden kan udvides og udvalget har da også allerede sat jagten ind på 
flere gode, cirkulære eksempler. 

I samme omgang arbejdes på en oversættelse til engelsk, som optakt til en international 
lancering/offentliggørelse af vejledningen. DLCØ er i dialog med IFLA om at bidrage til 
deres arbejde med at udbrede viden om landskabsarkitekters rolle i forhold til cirkulær 
økonomi og klimaforandringer. Endelig håber vi i udvalget igen snart at kunne invitere 
til flere faglige indlæg/diskussioner under den bæredygtige dagsorden i løbet af 2021. 
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7.8 IFLA World/IFLA Europe  v/Elzélina Van Melle
Delegatens arbejde i år har blandt andet fokuseret på 4 områder: 

At drøfte med de øvrige Nordiske IFLA-delegater om IFLA Europes position, blandt 
andet omkring behov for at betale faglig rådgivning indenfor IFLAs projekter. IFLA 
Europe har mange ambitiøse og interessante arbejdsgrupper og projekter, der yder 
aktivt lobbyarbejde for at øge anerkendelse af landskabsarkitekturfaget på EU-
niveauet. Det kræver højt fagligt specialiseret arbejde, som tit rækker ud over, hvad der 
kan forventes af en frivillig rolle. Imidlertid ser ud til, at IFLA Europes vedtægter ikke 
tillader, at delegater bliver lønnet arbejdet, selvom det rækker langt over delegatens 
almindelig repræsentations krav. Vi håber, at den diskussion og fælles krav for 
afklaringer vil lede frem til en klar aftale ved næste års generalforsamling 2021. 

At koordinere samarbejdet med UIA-sekretariat og Akademi för landskapsarkitektur 
Landskabs / den svenske forening - da begge organisationer skal holde World Congres 
og generalforsamling i Skandinavien med få måneders mellemrum. Den International 
Union of Architects begivenhed skal holdes i København i juli 2023 med emnet 
”Sustainable Futures” mens Sverige skal være vært sammen med Kenya for IFLA 
Worlds Congres og generalforsamling i starten af efteråret 2023 under emnet ”Emergent 
Interactions”. Begge organisationer har høje ambitioner, og ønsker derfor at samarbejde, 
for at gøre begge kongresser en succes, og bevise blandt andet at alle dimensioner i 
arkitektur og alle kontinenterne skal allieres for at nå verdensmålene i 2030. 

At skabe opmærksomhed blandt danske landskabsarkitektur uddannelser omkring 
IFLA Europes InnoLAND projekt i samarbejde med ECLAS og Le Notre om udvikling 
af den Common Training Framework for landskabsarkitekter. Det sidste skal blandt 
andet være grundlaget for opdatering af IFLA Europes uddannelsernes akkrediterings 
kriterier, og derved kan påvirke danske uddannelsernes fremtids anerkendelse af IFLA 
på nuværende grundlag. Opfølgning og koordineringsarbejdet gøres i samarbejde med 
bestyrelsesmedlem Emilie Kjær og DLs daglig leder Lillan Thomsen. Alle er inviteret til 
at deltage i den næste InnoLAND online møde d. 26. februar 2021.

At koordinere arbejde mellem IFLA Europes Professional Practice Committee’s 
arbejdet omkring Cirkulær Økonomi og DLs Cirkulær Økonomi udvalg, om et fælles 
projekt omkring indsamling af ”best practices” i landskabsarkitektur projekter på 
Europæiske niveau. Dette tager udgangspunkt i det arbejde lavet af DLs CØ udvalg 
i 2020 med udgivelse af eksempelsamling med fire projekter - fulgt op af den nye 
DANSKE OPEN CALL fra November 2020 som IFLA Europe blev inspireret af, og som 
skal hjælpe at udbrede de indsatser lavet i DL på det niveau.

IFLA World i 2020
I 2020 blev IFLA World’s generalforsamling holdt online d 25-26. september, og IFLA 
World congres i Malaysia blev udskudt til juli 2021. Der er endnu ikke bekræftet, om 
den bliver afholdt online i år, men det er sandsynligt. 

Under generalforsamlingen blev der holdt en paneldebat med Martha Schwartz, 
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Adam White, Jala Makhzoumi og IFLA President James Hayter om IFLA Worlds årets 
emne, nemlig verdensmålet med fokus på ”sundhed og velvære”. Sammen tilsluttede 
generalforsamlingen sig en erklæring, der sætter globalt fokus på sundhed og de 
positive handlinger, som landskabsarkitekter kan gøre for at støtte FN verdensmålet nr. 
3, og engagere sig i at sikre et sundt liv og fremme trivsel for alle aldre. 

Sådan tager IFLA et skridt mere frem i anerkendelsen af FN’s målene, og insisterer på 
at skubbe for politik og praksis til at handle for en bæredygtig udvikling.  

Læs mere om IFLA Worlds årlige møde på IFLA Worlds egen rapport, samt IFLA 
delegatens Elzélina Van Melle’s rapport om erklæringen på DL hjemmeside.  

IFLA Europe i 2020 
IFLA Europe’s generalforsamling blev holdt online d. 17. oktober 2020, da kongressen 
på Island desværre også blev aflyst på grund af Corona. Emnet for årets møde var 
”Landscape as footprint on Earth”. Emnet dannede grundlag for IFLA Europes årets 
Resolution, som delegat Elzélina Van Melle formidler i en artikel i årets første nummer 
af LANDSKAB 2021. Næste års møde skal holdes i forbindelse med International 
Landscape Day d. 20 oktober 2021 i Granada, Spanien, hvis omstændighederne tillader 
det. 

7.9 Dansk Byplanlaboratorium  v/Jakob Sandell Sørensen
2020 har i Byplanlaboratoriet, som så mange andre steder, stået i coronaens tegn. Årets 
store event, Byplanmødet i Sønderjylland, blev således udskudt til 2022 – desværre ikke 
til den tid længere i jubilæumsåret for genforeningen, men forhåbentlig med mulighed 
for at mødes i virkeligheden. I 2021 afholdes Byplanmødet 30. september – 1. oktober, 
lokaliteten er endnu ikke afsløret, så hold øje med hjemmesiden. 

Ligeledes gik pandemien ud over konferencen Byens Gulv 2021, som i stedet er flyttet til 
Ole Olsens fødselsdag til næste år: d. 2/2-22. 

Gå-hjem-møde
PR & PQ for landskabsarkitekter – det 
var overskriften på et velbesøgt gå-
hjem-møde - afholdt i samarbejde 
med FAOD.  Jennifer Dahm Petersen, 
partner i OP Open Platform og Pawel 
Antoni Lange, kommunikationsansvarlig 
GRAPHISOFT Center Danmark, og 
kommunikationsrådgiver og fast konsulent 
for DL, gav os råd om, hvordan man ved at 
arbejde strategisk med kommunikation 
øger synlighed og giver bedre succes med 
prækvalifikationer. Fotograf: Nina Trock-
Jansen. 
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Coronapandemien har dog også givet anledning til mange nye erfaringer med afholdelse 
af kurser og andre arrangementer, som digitale forløb i stedet. Byplanlaboratoriet har 
i den forbindelse bl.a. stået for kurser i digital borgerinddragelse, kollektiv trafik og 
byplanlægning, og økonomi i byudviklingsprojekter, blandt flere andre. 

Byplanlaboratoriet har i øjeblikket særlig fokus på de ændringer, som flytningen af 
ansvaret for Planloven, fra Erhvervsministeriet til det nye Indenrigs- og Boligministerie 
under Kaare Dybvad, må vise sig at medføre.

7.10 Dansk Legeplads Selskab (DLS) v/Dina Ingerslev Heldt
Der er ikke indgået beretning for 2020. 

7.11 Nordisk Vejforum (NVF)/Miljøudvalget  
Pt. ingen repræsentant. 

7.12 Fonden for Træer og Miljø v/Rikke Thiirmann Thomsen (suppleant for Elzélina van 
Melle)
Fondens formål er at støtte, bevare eller nyskabe træplantninger, enkelttræer og 
buske, der er værdifulde miljømæssigt eller i botanisk, kulturhistorisk eller æstetisk 
henseende. Pleje og udvikling af Gerlevparken er derudover Fondens helt dominerende 
aktivitet (http://www.gerlevparken.dk/). 

Bevilling 
Fondens formue har i 2020 givet et afkast på ca. 200.000 kr. Dertil kommer, at der har 
været indtægter på ca. kr. 130.000 relateret til Gerlevparken. Der var indkommet fire 
ansøgninger. To blev imødekommet. Der er blevet bevilliget 10.000 til det fortsatte 
arbejde med at udvikle Dansk Dendrologisk Forenings Træregister, v. Hans Erik Lund, 
og kr. 40.000 til arkitekt Ulla Lunn som støtte til en bog om eg med kulturhistorisk 
vinkel. Fondens altoverskyggende indsatsområde har været den fortsatte udvikling og 
drift af Gerlevparken.

Fondens situation 
Fonden er i en situation, hvor det er vanskeligt at få samlet kræfter om arbejdet i 
Fonden, det gælder både repræsentantskabet og forretningsudvalget. Fonden har en 
(for) stor organisatorisk struktur i forhold til de opgaver, som Fonden beskæftiger 
sig med. Derfor undersøges det med fornøden juridiske bistand mulighederne for 
en justering af Fondens fundats, så den organisatoriske struktur dels bliver mere 
tidssvarende, dels mere i overensstemmelse med det relativt beskedne økonomiske 
råderum Fonden har. 

Aktiviteter
Udgifterne til Gerlevparken er stædigvæk den største økonomipost og ansvar for 
fonden.  
Der er iværksat renovering af broer, ligesom parken tilførtes nye borde og bænke i 2020. 

I 2020 blev arbejdet med Træregisteret støttet af bl.a. Fonden for Træer og Miljø. 
Formålet med Træregisteret er at registrere bemærkelsesværdige træer. Det kan være 
pga. størrelse, sjældenhed, form, kulturel betydning, forbundet med kendte personer 
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eller skytstræer. Relevante træer registreres med GPS-koordinater, omkreds og højde. 
Træerne fotograferes og deres karakteristika beskrives. Træregisteret rummer pt. 1547 
omtaler af 1195 individuelle træer (http://www.dendron.dk/dtr/). 

Repræsentantskabet
I indeværende år var der ingen på valg. Men da der var en ledig plads, blev Sussie Staun 
Pallesen, som formand for Gerlevparkens Venner, valgt om nyt personligt medlem. 
S.S. Pallesen blev også valgt til forretningsudvalget. 

Den grønne pris
Den Grønne Pris blev i år uddelt til Gerlevparkens Venner, og blev markeret med 
et Tandpinetræ, Zanthoxylum americanum, der blev plantet i parkens eksotiske 
træsamling. 

7.13 Frøkildeudvalget v/John Norrie
Frøkildeudvalget er et nationalt udvalg, hvis formål det er at udpege det bedst egnede 
plantemateriale til brugeren, af de busk- og træarter, der ikke er omfattet af EU-
lovgivning. Der er primært fokuseret på hjemmehørende arter af fx Crataegus, Cornus, 
Lonicera, Prunus og Rosa mfl.  Udvalget er rådgivende, nedsat af Plantedirektoratet 
til at indstille gode bevoksninger til frøproduktion, det være sig i naturbestande eller 
plantede i plantage og med kendt proveniens. 

Udvalget hviler på frivillig indsats, der er kun afsat et lille beløb til sekretariat, der 
varetages af Skov og Landskab. Medlemmerne af udvalget er bl.a. fra Skov og Landskab, 
AU, HedeDanmark, Kommuner, Planteskolerne, Boligselskaber, DL m.m. 

Udpegede frøkilder stammer i dag fra udvalgte naturbestande, og er af praktiske grunde 
udplantet i ”plantager”.  

En frøkilde skal leve op til mange krav, på linje med de lovpligtige (EU og OECD) 
arter under Kåringsudvalget for skovfrø og -planter. Fx sundhed, artskarakteristisk 
vækst, løv, klimatolerance m.m. Dertil er genetisk brede vigtigt for den langsigtede 
stabilitet. Et andet formål er afkoms- og anvendelsesafprøvninger. Det sidste mangler 
vi. Det er et stort ønske for os, at der er nogle kommuner, der melder sig som værter for 
afkomsforsøg/-udplantninger. Det kan ske i eksisterende eller nye anlæg, samtidig med 
at det kan indgå naturligt i den ønskede plantning. Det behøver det ikke fylde meget. 
Blot 12 – 15 planter pr. prøveflade, der gentages 3 gange.  

FKU har en håb om i år at kunne arrangere en temadag den 10. juni 2021. om 
”Ekstensive-, læ-, vildtplantninger”, hvis det kan lade sig gøre pga. Covid-19. 

Det er enestående at et land har et udvalg, til at varetage brugernes interesser om 
klima- og jordbundstolerant plantemateriale, til udplantningen i naturen, læhegn, 
vildtplantninger, skovbryn og ikke mindst i vores byer, for at styrke muligheden for mere 
biodiversitet,  

I 2020 har vi kun udpeget en ny frøklide af navr Acer campestre. 3 frøkilder er 
genbesigtiget ildløn Acer tataricum ssp. ginnala L 243, klitrose Rosa pimpinellifolia 
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L 241 og rødask Fraxinus pensylvanicum L 231. Den er meget lidt modtagelig for 
asketoptørre. Alle 3 blev gengodkendt. 

Listen over udpegede frøkilder finder I under https://ign.ku.dk/forskning/skov-natur-
biomasse/skov-genetik-diversitet/froekilder/ 

På http://plantevalg.dk/  finder du oversigten over anbefalede arter og frøkilder til dit 
område, samt hvor frøkilden bliver produceret.  

Er du i tvivl vedr. valg af frøkilder eller hvad du kan få, så ring til mig på 40 88 20 36. 

 7.14 Vejregelrådet/Vejdirektoratet  v/Kerstin Lehnsdal
Vejregelrådet har kun holdt ét møde siden jeg blev medlem, og det møde var jeg 
forhindret i at deltage i. Det eneste der er sket derudover er, at medlemmerne af rådet er 
blevet bedt om at læse korrektur på diverse udbudsparadigmer.  

7.15 Dansk Center for Lys  (hovedbestyrelse) v/Jakob Sandell Sørensen
Det forgangne år har DCL undergået en række større omstruktureringer. Både 
fysisk, centret er flyttet og bygningen husende det tidligere hovedkvarter er blevet 
solgt – hvilket medførte et tiltrængt driftsøkonomisk boost til en ellers noget slunken 
pengekasse. Men også omstrukturering af medlemskategorier, flere og mere fleksible 
medlemsformer, bl.a. firmamedlemskaber af flere forskellige størrelser, har medvirket 
til en tilgang af nye medlemmer og har i forbindelse med øget synlighed på bl.a. sociale 
medier øget opmærksomhed omkring foreningen. 

I forlængelse af ovenstående ændringer, er også foreningens bestyrelse blevet 
omstruktureret. Dette er sket for at bringe den langsigtede ledelse af foreningen 
tættere på dens medlemmer, og for generelt at slanke på en efterhånden noget tung og 
omstændig organisation bestående af hoved- og kredsbestyrelser. 

Dette har således også medført, at blandt andre Danske Landskabsarkitekter efter 
gensidig aftale har afgivet sit faste sæde i foreningens hovedbestyrelse, og således 
fremover ikke længere er direkte repræsenteret i Dansk Center for Lys. Medlemskab af 
DCL, nyhedsbreve, arrangementer mv. tilbydes dog stadig til DLs medlemmer. 

7.16 Den Danske Lyspris - jury for Den Danske Lyspris v/Rune Bugge Jensen
Dansk Center for Lys uddeler hvert år Den Danske Lyspris. I 2019 blev offentliggørelsen 
imidlertid forsinket, og i 2020 ramte Covid-19 også lysprisen. Juryen har derfor ikke 
været aktiv i 2020. 

Formålet med Den Danske Lyspris er at sætte fokus på godt lys for mennesker. 
I bedømmelsen af de enkelte projekter indgår bl.a. anlæggets tekniske kvalitet, 
funktionalitet, visuelle og æstetiske aspekter og energiforbrug. Der lægges desuden vægt 
på nytænkning og kreativitet. Prisen kan gives til belysningsprojekter ude såvel som 
inde. 

Juryen bestod i 2019 af repræsentanter for Akademisk Arkitektforening, 
Bygherreforeningen, Dansk Center for Lys (juryformand), Dansk Energi, Danske 
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Landskabsarkitekter, Lysdesignuddannelserne, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og 
Teknik. Rune Bugge Jensen er DLs repræsentant i juryen. 

I 2019 valgte vi i juryen at nominere 4 projekter til lysprisen: K.B. Hallen, The 
Krane, Enghave Kirke og Tivolihjørnet. Vinderen af Den Danske Lyspris 2019 blev 
offentliggjort i forbindelse med Lysets dag 2020. Vinderen blev Tivolihjørnet, med Tivoli 
A/S som bygherre, Jesper Kongshaug som lysdesigner og Rambøll som ingeniør. 

Tivoli Hjørnet rummer blandt andet et madmarked og en udvidelse af Hotel Nimb. 
Der er dynamisk facadebelysning mod Bernstorffsgade og Vesterbrogade og individuelt 
designet belysning i alle rum. Klassiske PH-lamper på facaden mod Tivoli fremhæver 
bygningens form og giver lys til terrasser og et poolområde øverst. Lyset er på 
fornemste vis tilpasset hver enkelt af bygningens mange funktioner, og den dynamiske 
facadebelysning er en smuk og universel oplevelse. 

Den Danske Lyspris uddeles igen i 2021, og på grund af corona-situationen gælder den 
for både 2020 og 2021. Deadline for at indstille et projekt til lysprisen er den 2. juli 2021. 
Hvis du har deltaget i et spændende lysprojekt kan du se mere på: 
https://centerforlys.dk/den-danske-lyspris-2/indstilling-af-projekter/ 

Henover sommeren har DL for første gang afholdt en Instagram 
fotokonkurrence under temaet Plads. Konkurrencen blev afsluttet 
med over 60 bidrag med smukke og interessante eksempler på plads i 
de danske byrum og landskaber.  I en jury bestående af: Astrid Maria 
Busse Rasmussen, arkitektur- og streetfotograf, Christina Capetillo, 
fotograf og redaktør på tidsskriftet Landskab og Nina Trock-Jansen, 
landskabsarkitekturstuderende på Københavns Universitet og 
SoMe manager hos Danske Landskabsarkitekter, blev vinderne 
indenfor de 3 underkategorier fundet. 

Vinderbillederne er fundet på baggrund af den spændende 
fortælling i de udendørs rum samt det fine fototekniske niveau. 
Motivationerne kan genfindes på DL hjemmeside. Foto øverst: 
Vinder af kategorien ‘Plads til mennesker’. Fotograf: Marianne Tonim 
Nielsen.  Foto i midten: Vinder af kategorien ‘Plads til kreativiteten’. 
Fotograf: Peter Sim Sand.  Foto nederst: Vinder af kategorien ‘Plads 
til hverdagen’. Fotograf: Kristian Lildholdt.  

Sekretariatet kastet mange kræfter i regelmæssig og vedvarende 
opdateringer på SoMe, hvilket da også kan mærkes på tilgangen af 
følgere. Instagram har fået en markant tilgang med næsten 3000 
følgere på et enkelt år. Her rammer vi snart det magiske tal 10.000. 
På Facebook har vi knapt 3200 følgere og følgerskaren på LinkedIn 
er næsten fordoblet siden sidste år og er nu oppe over 1900.  



 
7.17 Udvalget for Skovfrø og -planter v/John Norrie
Der er ikke indgået beretning for 2020.

7.18 Det Særlige Bygningssyn v/Jens Hendeliowitz
Bygningssynet har i 2020 afholdt i alt 8 møder med Kulturstyrelsen, hvoraf det 1. møde 
d. 6. februar og det 5. møde d. 3. september var fysiske møder. Resten af møderne blev 
afholdt via Skype. 

Jeg har ved behandling af alle sagerne fremlagt for synet bedt Kulturstyrelsen også 
at have særligt fokus på de bygningsnære belægninger og det omkringliggende 
kulturmiljø ved restaurering af husfacader, udvendige trapper, udvendige dørpartier, 
portgennemgange, fortove, gårde og pladser. 

I konkrete fredningssager har jeg bl.a. ved fredning af Sonja Polls have fået tilføjet, at 
også belægninger og belægningsmønstre er en del af fredningen. 

Jeg er af Kulturstyrelsen blev bedt om at indtræde i et særligt udvalg, hvor vi arbejder 
med udkast til Kulturstyrelsens strategier og faglige retningslinjer for fredninger, 
herunder selvstændige landskabsarkitektoniske værker forstået i bred forstand 
samt faglige retningslinjer for landskabspleje og bygningsnære områder, landskab/have. 
Jeg arbejder samtidig ihærdigt for, at plejeplaner altid skal udarbejdes i forbindelse med 
fredning af landskaber/haver. 

7.19 Udvalget for Green Cities v/Susanne Renée Grunkin
DL har i tre år været i partnerskab med brancheorganisationerne Danske 
Anlægsgartnere, Danske Planteskoler, Landskabsrådet og Park- og Naturforvalterne 
gennem det EU støttede projekt ”Green Cities for a Sustainable Europe”, hvor syv lande 
i EU var med. 

Projektet er netop blevet forlænget yderligere tre år – og kører til udgangen af 2023 
under titlen ”More Green Cities for Europe”. Det nye projekt tæller hele 13 EU-lande, 
der alle arbejder for at gøre bymiljøet mere grønt.

Projektet målretter aktiviteterne mod politikere, byplanlæggere, kommuner, 
projektudviklere og øvrige fagprofessionelle – som også det tidligere projekt ”Green 
Cities for a Sustainable Europe” har gjort det.  

Et af de redskaber, som Green Cities anvender i dialogen med beslutningstagere og 
politikere er et oplæg til Grøn Norm for bynatur, som parterne bag den danske del af 
Green Cities har udarbejdet.  

Oplægget, der præsenterer ti metoder til mere og bedre bynatur, har fået stor 
opmærksomhed i både ind- og udland, og det er netop oversat til engelsk så normen kan 
inddrages i arbejdet i de øvrige 12 medlemslande i det kommende projekt. 

I ”More Green Cities for Europe” vil der - på samme vis som i det tidligere projekt – blive 
fokuseret på de fem værdier, klima, trivsel, biodiversitet, social sammenhængskraft og 
økonomi.
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7.20 Københavns Kommunes Bypanel v/ Marianne Levinsen 
I 2020 blev Marianne Levinsen, landskabsarkitekt MDL og MAA, valgt af DL’s bestyrelse til at 
indgå i Københavns Bypanel for den næste periode frem til maj 2023.  

Bypanelets rolle 
• Evaluerer byggerier og byområder i København og rådgiver på den baggrund forvaltning og 
stadsarkitekt via anbefalinger som lægges op til TMU 
• Stadsarkitektens mulighed for at indgå i direkte dialog med rådgivere, forskere og 
byudviklere for at understøtte samarbejdet mellem forvaltningen og branchen 
• Panelets anbefalinger kommer bredt ud i KK, og bruges i konkrete projekter samt som 
kompetenceudvikling af medarbejdere 

Bypanelet understøtter implementering af Arkitekturpolitik København ved at: 
• Styrke dialogen om hvordan der skabes en sammenhængende by med mennesker i centrum. 
• Øge fokus på betydning og kvaliteten af det byggede miljø. 
• Skabe grundlag for øget omverdensinddragelse i byudviklingen. 

Der har i 2020 været afholdt 2 møder. 
• Møde 1: 2020.06.23 vedr. Kreative erhverv og Hoteller 
• Møde 2: 2020.09.22 Udvikling af historiske miljøer 

Møde 1  
Indledtes med ekskursion til hhv. Banegården m. oplæg fra Søren Ejlersen, Aarstiderne, og 
Hotel Østerbro m. oplæg fra Lundgård og Tranberg. 
Den videre diskussion/drøftelse omhandlede kreative erhvervs placering og rolle i byen, samt 
hotellers placeringer i relation til Københavns centrum og periferi. 
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Vi har fortsat den populære portrætrunde af 
vores medlemmer. Ét af årets portrætter som 
bestyrelsesmedlem Tine Gils har lavet, blev 
af planteekspert MDL Jane Schul. Derudover 
interview med MDL Alexandra Vindfeld Hansen der 
i 14 år har været en del af SLA’s team, prorektor 
på Arkitektskolen Aarhus, MDL Kristine Leth Juul 
samt to portrætter af nyuddannet MDL Johannes 
Malte Schwaab dimitteret fra KU og MDL Emma 
Birn, dimitteret fra KADK, som fortæller om deres 
speciale, fremtidsdrømme og medlemskabet i DL.  
Foto: Jane Schul er her fanget på slap line af Anders 
Dam ved et indlæg på Skovskolen i 2014.  



Møde 2 
På mødet gik vi en tur i Nordvest og endte hos Demokrati Garage på Rentemestervej.   
Drøftelser og diskussioner fokuserede på, hvordan man skaber en balanceret udvikling 
samtidig med, at man bevarer områders lokale og historiske identitet. 

Begge møder var præget af interessante input og levende diskussioner som udmuntede 
sig i panelets konkrete anbefalinger til Stadsarkitekt Camilla Van Deurs og Københavns 
kommune. 

Det særlige og det særligt inspirerende ved begge møder var at arrangementerne tog 
udgangspunkt i konkrete steder og velfungerende miljøer. 
Det at se og opleve konkrete steder, at lytte til iværksættere og ildsjæle som afsæt for en 
generel diskussion med ovenstående problematikker, virker som en særdeles frugtbar 
mødeform, der synes at være både skærpende og samlende for de tværfaglige input, der har 
som mål at komme med konkrete anbefalinger til stadsarkitekten og Kommunen. 

7.21 Odense Arkitekturråd v/Susanne Renée Grunkin
I Odense Arkitekturråd har formand Susanne Renée Grunkin haft sit 2. år. Rådets 
formål er at komme med anbefalinger til aktuelle planer og projekter. Med faglig viden, 
helhedstænkning og et strategisk blik skal Arkitekturrådet bidrage til at styrke en 
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Landskabsarkitekt MDL 
/ / 

Stud.hort.arch.MDL

Netværk og
faglige arrangementer

På bestyrelsens strategiseminar var også medlemsfordele på dagsorden. Dette har sekretariatet arbejdet videre med, og vi 
har fået opdateret gamle og truffet nye aftaler om diverse medlemsfordele. Samtidig har vi sat spot på medlemsfordelene 
gennem DL nyhedsbrev og SoMe for at fremhæve nogle af de mange fordele der følger med et medlemskab af DL. 



byplanmæssig og arkitektonisk kvalitet i en bæredygtig udvikling af Odense. Dertil skal rådet 
bidrage med viden og udefrakommende perspektiver, der skal understøtte forvaltningens 
arbejde og de politiske beslutninger.  

Endnu en opgave i 2020 har også været at kvalificere kommunens arkitekturstrategi, der 
netop er offentliggjort. Arkitekturstrategien er et dialogværktøj som bygger på seks bærende 
principper. Principperne understøtter byudvikling med kvalitet og omtanke. Principperne 
danner grundlag for dialogen mellem bygherre og kommune, når et projekt skal udvikles fra 
den første tanke til det færdige byggeri eller anlæg.  
Odense er en by i rivende udvikling. Den rummer mange smukke træk og historiske miljøer. 
En af styrkerne ved denne strategi er de dialogspørgsmål, den indeholder, som gør arbejdet 
med arkitektur i byer meget konkret. Det har også været interessant som medlem af dette 
tværfaglige råd at kunne hjælpe til med at formulere visionen for strategien.  

https://www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner/strategier/arkitekturstrategi 

7.22 Hillerød Arkitekturråd v/Peter Juhl
Baggrunden for Hillerød Kommunes Arkitekturråd 
Hillerød Kommune henvendte sig til DL i starten af 2020 for at bede DL om at indstille 
tre kandidater til Hillerød Kommunes nyoprettede Arkitekturråd. Efter en screening af 
kandidaterne blev landskabsarkitekt mdl Peter Juhl valgt til rådet.  
Danske Ark indstillede fem kandidater hvor der blev udvalgt to personer som skulle dække 
særlige kompetencer inden for bygningsarkitektur og byplanlægning. Valget faldt på Helle 
Juul, Arkitekt Ph.D fra Juul & Frost Arkitekter A/S og Ene Cordt Andersen, Arkitekt maa fra 
ANDERSEN & SIGURDSSON ARCHITECTS. 
Hillerød havde netop vedtaget Arkitekturpolitik for Hillerød Kommune og ønskede at sikre 
Hillerøds kulturmiljøer og udvikle innovative, livskraftige boliger og byrum. 

Arkitekturrådets arbejde siden opstart 
Arkitekturrådet startede med at møde politikere i Arkitektur, Byplan- og Trafikudvalget 
og blev samtidig præsenteret for to projekter som Arkitekturrådet skulle udtale sig om. 
Rådets rolle er at screene og udtale sig om indkomne projekter. Projekterne er både tidlige 
forespørgsler på muligheder for udvikling af områder og eksisterende bygninger og byrum, og 
kommentering på idéskitser, startredegørelser og lokalplaner. 

Siden opstart medio 2020 har rådet udtalt sig om 7 projekter. Arbejdet har bestået 
af besigtigelser af områder, møder med udviklere og arkitekter, Hillerød Kommunes 
embedsmænd samt tekstudtalelser. 

Rådets kommentering er en screening af projekterne og anbefalinger til, hvad der bør 
arbejdes videre med. Fundamentet for udtalelserne er Hillerød Kommunes Arkitekturpolitik 
og naturligvis rådets samlede faglige kompetencer. Rådet har fokus på bylivskvaliteter, 
kantzoner, skala og indpasning i kulturmiljøet. Vi bidrager også med tekniske anbefalinger 
f.eks. bevaring af eksisterende træer, pladsbehov, renovation, parkering mm. For hvis man 
kun forholder sig til skala og bebyggelsesprocent vil vi opleve, at pladskrævende funktioner - 
parkering, renovation, cykler – kan fortrænger friarealer og umuliggøre byrumskvaliteter. 
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Hillerød Kommunes udvikling  
Tilbagemeldingen fra embedsmændene er, at de er glade for at få input og sparring. Rådets 
udtalelser har vægt og betydning for den indstilling, embedsmændene giver til de politiske 
udvalg og på de valg, som politikerne træffer. 

I rådet har vi nogle gode faglige samtaler om skala, volumener, sammenhænge og 
arkitektoniske kvaliteter. Det er netop i den tværfaglige sammenhæng, vi udvikler 
og kvalificerer vores synspunkter, skaber fælles forståelse og kan give en konstruktiv 
tilbagemelding. Vi kender dynamikkerne imellem rådgivere og udviklere på den anden side af 
bordet, og skal forsøge at balancere ønskerne om udvikling af Hillerød Kommune, men ikke 
for enhver pris. 

7.23 Have & Landskab udstilling / Advisory Board v/Niels Lützen
Der er ikke indgået beretning for 2020. 
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Årsberetningen ‘Kureren’
udgives af Danske Landskabsarkitekter.

Ansvarlig for indhold er foreningens 
bestyrelse og sekretariat.

Spørgsmål bedes rettet til sekretariatet.

v/daglig leder Lillan Thomsen
Akademikerhuset
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
Telefon 33 32 23 54 

dl@landskabsarkitekter.dk 
www.landskabsarkitekter.dk

Danske Landskabsarkitekters sekretariat. Foto fra 
venstre: studentermedhjælpere Katrine Lunde-

mark, Anna Bové, daglig leder Lillan Thomsen og 
studentermedhjælper Nina Trock-Jansen. 
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Tak til Danske Landskabsarkitekters sponsornetværk


