Frederiksberg, 12. april 2021

Referat Danske Landskabsarkitekters generalforsamling 2021
Danske Landskabsarkitekters (DL) ordinære generalforsamling blev afholdt den 19. marts 2021. For første
gang blev generalforsamlingen afholdt online på zoom grundet forsamlingsrestriktioner i hht. COVID-19. 35
deltagere var tilmeldt. Arrangementet blev styret af en udvalgt gruppe fra sekretariatet og bestyrelsen fra
’kontrolrummet’ Peter Bangs Vej. Alle afstemninger foregik anonymt via platformen menti.com.
Referatet skal sammenholdes med årsberetningen ’Kureren’ udsendt i marts 2021. ’Kureren’ kan læses på
DL’s hjemmeside:
https://www.landskabsarkitekter.dk/Aktuelt/danske-landskabsarkitekters-arsberetning-2020-21/
Dagsorden
1.0 Valg af dirigent
2.0 Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for 2020-2021
3.0 Virksomhedsplan 2021-2022
4.0 Indkomne forslag
5.0 Økonomi
Godkendelse af revideret regnskab for 2020
Godkendelse af budget for 2021, herunder kontingentfastsættelse
6.0 Valg
Valg af medlemmer til bestyrelsen (jf. § 10 og § 13)
Valg af parlamentarisk revisor og revisorsuppleant
Valg af medlemmer til Landskabs redaktionsudvalg (jf. § 13 og § 19)
Valg af medlemmer til Retsudvalget (jf. § 13 og § 14)
Valg af medlemmer til Bedømmelsesudvalg (jf. § 13)
Valg af international delegat (jf. § 20 og § 21) (ikke på valg)
7.0 Eventuelt
Indledningsvist bød formand Susanne Renée Grunkin velkommen til en helt særlig online udgave af DL’s
generalforsamling (GF). Derefter fulgte en kort præsentation af den siddende bestyrelse og sekretariatsleder.
1.0 Valg af Dirigent
Efter forslag fra Susanne Grunkin blev Margrethe Holmberg valgt som dirigent.
Margrethe Holmberg takkede for valget og ønskede alle en god forsamling. Margrethe Holmberg kunne
konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt den 18. februar 2021 i henhold til vedtægternes § 6.
Ingen fuldmagter er modtaget efter udstedt deadline den 14. marts. Margrethe Holmberg konstaterede at
afstemninger foregår digitalt ved almindeligt stemmeflertal på nær vedtægtsændringer som afgøres med
2/3 flertal af de afgivne stemmer. To forslag til vedtægtsændringer er indkommet.
Alle deltagere har fået tilsendt trykt udgave af dagsordenen samt ’Kureren’ pr. post samt pr. mail. Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Studentermedhjælper Nina Trock-Jansen stod for stemmefunktionen via MENTI.com. Referent: Katrine Lundemark
2.0 Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for 2020/21
Formand Susanne Renée Grunkin kunne berette om bestyrelsens arbejde i det forgangne år. Året har været præget af Corona-situationen, hvorfor en del arbejdet var blevet forsinket i hht. Årshjulet. Bestyrelsen
havde derfor besluttet, at virksomhedsplanen udvides til at gælde to år. Rammerne for arbejdet er beskrevet i vedtægterne på DL hjemmeside.
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’Kureren’ giver overblik over, hvad der er sket igennem året, og her kan virksomhedsplanen læses.
Aktiviteter, møder, aktiviteter kan man ligeledes finde i Årshjulet.

Partnerskaber: Mantraet for årets arbejde har været partnerskaber. Ud fra devisen, at sammen står vi
stærkere. DL har været god til at række ud og finde sammen med andre foreninger og organisationer. De
eksisterende partnerskaber er plejet og der er etableret nye samarbejder, både omkring de større debatter og mindre faglige aspekter.

Energilandskaber i det åbne land: I virksomhedsplanen er der blevet set ud i det åbne landskab med fokus
på den grønne omstilling, som vinder hastigt frem og skaber store forandringer i det åbne lands planlægning. Iblandt er emnerne solcelleanlæg og andre energianlæg, der skyder op i det danske landskab og har
udløst større dilemmaer. Landskabsarkitektens kernekompetencer er også at se de store sammenhænge,
og kunne pege på de store udviklinger og landskabsmæssige påvirkninger, der kan følge i slipstrømmen af
den grønne omstilling.

Bæredygtig udvikling af vores hovedstad: Der har været efterspørgsel på DL’s holdninger i bymæssige
spørgsmål, heriblandt byggeriet på Amager Fælled. I den forbindelse påpegede Susanne Grunkin vigtigheden i, at DL bibeholder sin faglige integritet og kan forholde sig til de politiske omdiskuterede projekter,
men samtidig er foreningen forpligtet til at tage hensyn til alle DL’s medlemmer og ikke bringe nogen i
klemme. DL arrangerede derfor et fælles medlems-webinar med Arkitektforeningen, Foreningen af Byplanlæggere og Ingeniørforeningen, om miljøvurderingen af Lynetteholmen. Her havde medlemmer mulighed
for at deltage og stille spørgsmål. Endnu et godt eksempel på værdifulde partnerskaber i aktion.

Smartere processer i rådgivningsarbejdet: Bestyrelsen er indgået i et partnerskab med Praktiserende
Landinspektørs Forening, Byggesocietetet og Arkitektforeningen i en taskforce for udarbejdelse af en ’best
practice’ til brug for opmåling af projektområder. Sponsorer: Har foreningen stor gavn af, og DL er taknemmelig for sponsorstøtten. DL bruger i stigende grad sponsorerne som vidensbase og der er trukket på
sponsorernes faglige viden i flere klummer.
Generalforsamling 2019
DL’s generalforsamling blev i 2019 udskudt pga. COVID-19, men kunne heldigvis afholdes den 19. juni i Akademikertårnet på Frederiksberg. En lille skare var mødt op til en vellykket GF, og referatet kan læses på
DL’s hjemmeside.
Bestyrelsens Strategiseminar
Blev afholdt i slutningen af august på Nørrebro i København. På dagsordenen var fokusområder i årets virksomhedsplan, medlems- og sponsorpleje. Chefkonsulent i Friluftsrådet MDL Anker Madsen var inviteret til
at give perspektiver på og diskutere DL’s indsats indenfor det åbne lands planlægning. Det blev fastlagt, at
DL skal arbejde videre med tre fokuspunkter: energiplanlægning, skovrejsning og infrastruktur. Susanne
Renée Grunkin takkede Anker Madsen for oplægget og de gode input til bestyrelsens arbejde. Bestyrelsesmedlem Martin Hedevang Andersen gav et oplæg omkring medlemspleje, hvilket fortsat har høj prioritet for DL.
Udgivelse af publikationen ”Cirkulær Økonomi i Landskabsarkitekturen”
Bestyrelsesmedlem Martin Hedevang Andersen sidder i arbejdsgruppe for Udvalget for Cirkulær Økonomi,
der i sommeren 2020 udgav publikationen ”Cirkulær Økonomi i Landskabsarkitekturen”. Publikationen indeholder vejledninger til arbejdet med cirkulære designprincipper, en eksempelsamling og er tænkt som
et dynamisk værktøj, der over tid kan udbygges med endnu flere gode eksempler og praksisser.
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Fagdommerpanelet
Bestyrelsesmedlemmerne Julie Linke Bank og Catrine Hancke er ansvarlige for det administrative. Der har
ikke været den store efterspørgsel i år, men til gengæld bliver vi bedre til at bruge fagdommerpanelet som
ekspert-råd, eksempelvis når kommuner spørger til råds om valg til deres arkitekturråd. DL ønsker at have
et dynamisk team af fagdommere, som kan bringes i spil som eksperter, når DL modtager forespørgsler på
arkitekturråd, konkurrencer, debatindlæg mv.
Præsentation af DL for nye studerende
Emilie Kjeldsen Kjær og Lukas Anker Christiansen var på vegne af DL ude og præsentere foreningen for
studerende på overbygningen på KADK – Institut for Bygningskunst, By og Landskab samt på KU. DL kunne
efterfølgende byde velkommen til 7 nye medlemmer fra KADK og 35 studerende fra Landskabsarkitekturuddannelsen på KU.
Høstdebat 2020
DL’s Høstdebat bestod sin online ilddåb med temaet ”Landskabsarkitekturens bidrag ind i Verdensmålene”. Alle oplæg samt paneldebatten kan genses på foreningens YouTube kanal eller via DL’s hjemmeside.
DL involveret i ny UIA-forening
I 2023 skal de nordiske arkitektforeninger være værter for verdenskongressen i København. DL kan bidrage til kongressen, og har derfor deltaget i indledende møder.
Green Cities
Projektet er forlænget frem til 2023 under den nye overskrift ’”More Green Cities for Europe”.
DL har igennem tre år været et af partnerskabet og fortsætter det gode samarbejde.
Københavns Bypanel – Odense Arkitekturråd – Hillerød Kommunes Arkitekturråd
Flere landskabsarkitekter er med til at kvalificerer byudviklingen af Danmarks tre store byer, København,
Odense og Hillerød igennem vores repræsentanter i bypanel og arkitekturråd. Susanne Grunkin fortæller,
at man kan læse mere om dette arbejde i nyhedsbrevene fra februar samt i Kurerens beretninger. DL er repræsenteret i Hillerød Kommunes Arkitekturråd/ v. Peter Juhl, Københavns Bypanel/ v. Marianne Levinsen og Odense Arkitekturråd/ v. Susanne Renée Grunkin.
Tidsskriftet Landskab
Tidsskriftet Landskab kunne i februar 2020 fejre 100-års jubilæum i fine rammer hos Arkitektforeningen.
To jubilæumsnumre blev udgivet, hvor markante nordiske fagpersoner hver især skrev om hver deres dekade. Landskabs jubilæums blev samtidig markeret med en flot ny grafisk identitet, der er blevet vel modtaget rundt omkring med stor ros til redaktør Christina Capetillo. Susanne Grunkin bemærker i øvrigt at have hørt i periferien, at temanumrene endda bruges som lærebøger.
Nordiske og internationale relationer
Nordisk møde blev afholdt online med Sverige som værter. Undervejs vistes et par videoindslag fra Nairobi
og Stockholm. Videoerne kan ses på DL’s hjemmeside. De næste tre år er DL sekretariat for det nordiske
samarbejde i kraft af sekretariatsleder Lillan Thomsen.

IFLA World Council og Congress
Kongressen skulle have været afholdt i Malaysia men blev aflyst pga. COVID-19. Internationale delegat Elzélina Van Melle deltog derfor i et online World Council møde.
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IFLA Europe generalforsamling
Elzélina Van Melle deltog ligeledes i IFLA Worlds online generalforsamling. Beretning herom kan læses i
Kureren.
HVAR VED JEG-arrangementer
DL nåede at afholde et vellykket arrangement i Assistens Kirkegård med rundvisning af MDL og planteekspert Jane Schul. Desværre blev øvrige planlagte arrangementer aflyst pga. COVID-19.
Til gengæld lancerede DL som noget helt nyt ’HVAD VED JEG’ som en podcastserie. Interviewer Mette Juhl
Jessen tog rundt i landet og interviewede medlemmer af DL under tre forskellige emner. Alle podcasts er
at finde på hjemmesiden.
DL Plantearrangementer
De planlagte plantearrangementer som DL i samarbejde med JA og FAOD havde i kalenderen, måtte desværre også aflyses. Dog blev et enkelt fyraftensarrangement for medlemmer afholdt på udendørsarealerne til Ballerup Rådhus, om spændende forsøg med metoder til at fremme biodiversitet på forskelligartede
jordbundstyper.
90 års Jubilæumsarrangement
Foreningen fylder rundt i 2021. Hele 90 år skal fejres, og Susanne Grunkin opfordrede alle til at sætte kryds
i kalenderen fredag d. 10 september, hvor der bliver et brag af en fejring. Jubilæet sammen falder med DL’s
værtsrolle for Nordisk Kongres, og der er derfor nedsat et udvalg, der sammen med bestyrelsen og sekretariatet, planlægger en samlet festdag DL’s 90-års jubilæum/ Nordisk Kongres.
Susanne Grunkin indviede os i festplanerne, hvor vi inviteres med på en historisk ekskursion og undervejs
skal se nogle af de anlæg og projekter, som har været med til at tegne dansk landskabsarkitektur i dekaderne fra 30’erne og frem til i dag. Foreningen glæder sig til at kunne byde alle medlemmer velkommen.
PR & PQ-arrangement
I samarbejde med FAOD kunne DL afholde et fysisk gå-hjem-møde om PR og PQ for landskabsarkitekter.
Med hjælp fra de to oplægsholdere Pawel Antoni Lange og Jennifer Dahm Petersen, blev vi klogere på,
hvordan vi kan gøre vores professionelle arbejde mere synligt, og få bedre succes med prækvalifikationer.
Fredensborg Slotshave – anbefaling til Europa Nostra pris
Susanne Renée Grunkin fortalte dernæst, at Danske Landskabsarkitekter i efteråret har bidraget med en
anbefaling i forbindelse med Europa Nostra-prisen, der gjaldt Fredensborg Slotshave. Foreningen kan nu
kun håbe på, at det mangeårige restaureringsarbejde med Slotshaven kommer frem i internationalt lys og
bliver indstillet til prisen.
Kommunikation
Foreningen har meget fokus på kommunikation og sætter ind på, at medlemmernes og fagets dagsordener
når ud i offentligheden. Susanne Renée Grunkin berettede at DL har fået positiv opmærksomhed fra pressen bl.a. igennem et godt samarbejde med Green Cities. Formanden har bl.a. bidraget med ’Best practice’artikler på Green Cities hjemmeside, og der har været bragt debatindlæg i medier såsom Jyllands-Posten,
Fyns Stiftstidende og Aarhus Stiftstidende.
Hele 8 formandsklummer er det blevet til i løbet af året samt P1 programmet ”Naturen kalder”. Alle indlæg
bragt i ugens nyhedsbrev og på sociale medier.
Foreningen bringer løbende medlemsportrætter, som kan findes på hjemmesiden. Portrætterne er ganske populære, og DL fortsætter det gode arbejde i 2021.
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Nyhedsbrevet er i 2020 udkommet 46 gange og har op i mod 1900 abonnenter, der hver uge modtager nyt
om, hvad der rør sig indenfor faget. Sekretariatet bruger også mange kræfter på at opdatere på SoMe, hvilket afspejles i en flot stigning af følgere på Instagram. Dertil også på Facebook og LinkedIn, hvor antal følgere næsten er fordoblet siden sidste år. SoMe bruges i høj grad af foreningen til at sprede viden, informere om arrangementer og til at dele faglige indlæg, beskrev Susanne Grunkin. For første gang blev der afholdt en fotokonkurrence på Instagram, og over 60 gode bidrag blev indsendt.
YouTube
I forbindelse med Høstdebatten 2020, har DL igen produceret video som ligger på foreningens YouTube
kanal.
Høringssvar
I år har DL indsendt høringssvar angående ’fremtidens planlov – bedre byer og landdistrikter’ i samarbejde
med Park-og Naturforvalterne.
DL har i samarbejde med Landskabsarkitekternes Tænketank også indsendt høringssvar på fredning af villaen med have på Kastanjevej i Holte. Susanne Renée Grunkin bemærker, at haven som bekendt er tegnet
af C.Th. Sørensen.
Internt foreningsarbejde og økonomi
Bestyrelsesmøder blev primært afholdt online pga. COVID-19 situationen. Heldigvis var det dog muligt at
mødes fysisk til årets strategiseminar på Nørrebro.
Foreningens medlemsantal er stort set stabilt, til trods for at der har været større udsving af ind- og udmeldelser, hvilket er noget foreningen holder godt øje med.
Susanne Renée Grunkin går ikke ind i tallene omkring foreningens økonomi, da de gennemgås senere af
kasserer Martin Hedevang Andersen.
Afslutningsvist fortæller Susanne Renée Grunkin fortæller, at hun igennem 6 år som foreningens formand
nu har besluttet ikke at genopstille til formandsposten. Under punkt 7.0 Eventuelt vil Susanne tage ordentlig afsked.
Susanne Renée Grunkin kan til slut fortælle, at foreningen har mistet et medlem, Michael Otterstrøm, som
blev bare 66 år.
NB: Susannes fremlæggelse af beretning kan genses på DL´s YouTube kanal.
Dirigent Margrethe Holmberg takker Susanne Renée Grunkin for gennemgang af årsberetningen, og åbner
for kommentarer. Dirigent Margrethe Holmberg spørger generalforsamlingen om beretningen kan godkendes. Generalforsamlingen godkender bestyrelsens beretning.
3.0 Virksomhedsplan for Danske Landskabsarkitekter 2021-22 v. Julie Linke Bank
Virksomhedsplanen præsenteres i Kureren s. 22-25, og er grundlag for bestyrelsens arbejde. Landskabsarkitekturen spiller en stadig mere central rolle i forhold til udvikling af byer, bomiljøer og landskaber. Vi
skal derfor fortsat udvikle, konsolidere og formidle vores faglighed. Grundlaget for Virksomhedsplanen
2020-21 er derfor at DL skal:
- Udnytte vores fælles viden og styrke den interne videndeling
- Tage hånd om omverdenens interesse for DL, i netværk og formidling
- Sætte gode rammer for, at vi kan udvikle vores faglighed og kvalificere hinanden
- Være skarpe på strategisk formidling til omverdenen.
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Formålet med virksomhedsplanen er at skabe et principprogram, der bruges aktivt som redskab i bestyrelsesarbejdet igennem året. Virksomhedsplanen beskriver de tre indsatsområder, som er i fokus det
kommende år. Julie Linke Bank gennemgik derefter bestyrelsens tre indsatsområder, der alle er beskrevet
i Kureren s. 23-25.
Indsatsområde 1 – KOMMUNIKATION
Indsatsområde 2 – NETVÆRK OG PARTNERSKABER
Indsatsområde 3 – ØGET OPMÆRKSOMHEDS PÅ LANDSPLANLÆGNING
NB: Julies fremlæggelse af virksomhedsplanen kan genses på DL´s YouTube kanal.
Dirigent Margrethe Holmberg takker Julie Linke Bank for gennemgang, og spørger generalforsamlingen om
virksomhedsplanen kan godkendes. Generalforsamlingen godkender virksomhedsplanen.
4.0 Indkomne forslag
Dirigent Margrethe Holmberg fremlægger, at sekretariatet har modtaget to forslag fra stud.hort.arch. MDL
Lukas Anker Christiansen, der også er studenterrepræsentant for FLS og DL’s bestyrelse. Dirigent Margrethe Holmberg opridser, at al afstemning foregår anonymt via platformen menti.com
1) Forslag om ændring af § 3
Lukas Anker Christiansen stiller forslag om, at studentermedlemmer fra arkitektskolerne i København
(KADK) og Aarhus (AARCH) skal kunne benytte betegnelsen stud.arch. MDL. Således at der ikke er forskelsbehandling på studentermedlemmer på KU og øvrige studentermedlemmer.
Lukas Anker Christiansen berettede i den sammenhæng, at mange studerende tilkendegiver, at de er glade
for at kunne bruge titlen.
Dirigent Margrethe Holmberg spurgte generalforsamlingen om der var spørgsmål. Ingen spørgsmål indkom, og den anonyme afstemning blev igangsat. Stemmetallene fordelte sig således:
Ja til vedtægtsændring: 23
Nej til vedtægtsændring: 0
Blankt: 0
Forslaget om paragrafændring vedtages.
1) Forslag om ændring af § 6 LEDELSE
Lukas Anker Christiansen kunne fortælle, at dette ændringsforslag flere gange har været oppe på generalforsamlingen. Han uddyber at baggrunden for ændringsforslaget er, at der fra de studerendes side er et
ønske om at den aktive studenterrepræsentant kan afgive stemme på lige fod med øvrige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer, da der ofte også tages beslutninger om de studerendes forhold.
Dirigent Margrethe Holmberg spurgte generalforsamlingen, om der var spørgsmål. Ingen spørgsmål indkom, og den anonyme afstemning blev igangsat. Stemmetallene fordelte sig således:
Ja til vedtægtsændring: 19
Nej til vedtægtsændring: 2
Blankt: 2
Forslaget om paragrafændring vedtages.
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5.0 Økonomi
Godkendelse af revideret regnskab for 2020 v. Martin Hedevang Andersen, foreningens kasserer.
Martin Hedevang Andersen refererede til Kureren, hvor det detaljerede regnskabet fremgår, og gennemgik
dernæst de vigtigst pointer i årsregnskabet.
Generelt bærer regnskabet præg af COVID-19, der har medført at en del aktiviteter på arrangementsdelen
er blevet aflyst, og mange arrangementer blev i stedet afholdt online.
Martin Hedevang Andersen uddelte ros til Lillan Thomsen for et flot og balanceret regnskab, og et stort arbejde med budgettet. I hovedtræk fortalte Martin Hedevang Andersen:
- Højere overskud på Landskab end budgetteret.
- En anelse højere sponsorindtægt end forventet.
- Færre arrangementer i år gør at det samlede projektsum er mindre end budgettet.
- Ingen rejser i år gælder også for IFLA, IFLA Europe og Nordisk møde.
- Bestyrelsen har været billigere, da de fleste bestyrelsesmøder er foregået online.
- Overskudsandel udbetales når regnskabet for Landskab er opgjort hos Arkitektforeningen på 372.000 kr.
- Overskud genereret, og flere hensættelser i år kan bruges i det kommende regnskabsår.
På chatten markerede Poul Børge Pedersen ”Rigtig fin aftale med Arkitektforeningen, og nu er alle tal
transparente. Det har de ikke været før”.
Dirigent Margrethe Holmberg takkede kasseren for gennemgang, og regnskabet blev herefter godkendt af
generalforsamlingen.
Budget for 2021 v. Martin Hedevang Andersen
Dernæst forklarede kasseren, at der er afsat 175.000 kr. til samarbejdet med Green Cities, Dansk Landskabspris, Høstdebat samt midler til 90 års Jubilæumsarrangement og andre arrangementer.
Efter flere opfordringer på tidligere generalforsamlinger, er formandshonorar sat op fra 50.000 kr. til
60.000 kr. Tilskuddet til studenterrejser er hensat fra sidste år pga. COVID-19, dermed gives der flere midler gives i år til studenterrejser i år.
Foreningens egenkapital i 2020 var på 891.284 kr. Den nødvendige reserve ca. 450.000 kr. Forventet
egenkapital for 2021 er ca. 775.000kr.
Chanette Ingemann Nielsen kommenterede i chatten, om indtægten for landskab ikke er variabel?
Til dette svarede Martin Hedevang Andersen at bl.a. annoncørindtægter kan variere.
Sidsel Marijke Genee gjorde opmærksom på, at der formentlig var sket et tastefejl i tallene under ’likvide
midler’ for 2019 på s. 33. Martin Hedevang Andersen anerkendte at et punktum er sat forkert og vil efterfølgende sørge for, at det rettes. Det vurderes ikke at fejlen for 2019 har indflydelse for budgettet, hvorfor
gennemgangen fortsættes.
DL’s Studentermedhjælper Nina Trock-Jansen kommenterede i chatten: ”Vi sørger for, at den korrekte
‘Status pr. 1 januar 2021’ bliver rettet, og en ny årsberetning bliver uploadet til vores hjemmeside. I vil kunne finde rettelserne i næste uge.”
Dirigent Margrethe Holmberg spurgte til yderligere spørgsmål eller kommentarer. Generalforsamlingen
godkendte derefter budgettet uden yderligere kommentarer.
Kontingentfastsættelse
Martin Hedevang Andersen fremlagde derefter, at bestyrelsen foreslår at kontingentet hæves med 2 % pr.
1. april 2021. Dermed indeksreguleres medlemskontingentet, og vi undgår i fremtiden at skulle hæve kontingentet med mange procenter på én gang.
Dirigent Margrethe Holmberg åbnede for kommentarer i forsamlingen.
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Chanette Ingemann Nielsen spurgte til, om det ikke er nævnt i vedtægterne, at det kan reguleres med indeksering. Sekretariatsleder Lillan Thomsen svarede bekræftende dertil, men at der også i vedtægterne
står beskrevet, at generalforsamlingen fastsætter årskontingent. Dette har tidligere generalforsamlinger
ønsket skal forsætte. Martin Hedevang Andersen kommenterede, at han synes det er en fordel at dette kan
diskuteres fra år til år, men vil vende pointen til førstkommende bestyrelsesmøde om proceduren skal forsætte på denne vis. Rie Celina Nielsen spurgte kasseren, hvad prisreguleringen svarer til i kr. for det enkelte medlem. Martin Hedevang Andersen gav derefter et eksempel på prisregulering for Ordinære medlemmer pr. anno: ændring til 3.299,5 kr. mod 3.231 kr. nu (difference på 64,5 pr. år), hvilket er det medlemskab
med højeste kontingentsats.
I chatten spurgte Line Stybe Vestergaard: ”Har I haft set på et samarbejde ift. kontingent hvis man både er
MAA og MDL?” Kasseren og Lillan Thomsen svarede, at DL har et godt samarbejde med Arkitektforeningen
og at det er en løbende dialog omkring dette, men foreningerne er endnu ikke nået i mål med en aftale. Dirigent Margrethe Holmberg takkede for spørgsmål og kommentarer, og gik til anonym afstemning om forslag til kontingentregulering.
Stemmetallene fordelte sig således:
Ja til kontingentforhøjelse: 13
Nej til kontingentforhøjelse: 6
Blankt: 2
Generalforsamlingen beslutter, at kontingentet kan hæves 2 % pr. 1. april 2021.
Margrethe Holmberg takkede for god ro og orden, og henstillede alle til fortsat at markere sig i chatten med
spørgsmål og kommentarer undervejs. Herefter pause til 17.40
Margrethe Holmberg bød atter velkommen efter pausen, og præsenterede en videoteaser til 90 års Jubilæumsarrangement, der uploades på foreningen YouTube kanal. Lillan Thomsen tilføjede en tak til Maria
Boe-Whitehorn og hendes mand for droneoptagelserne, og takkede Mathilde Kirstein som havde produceret video for DL.
6.0 Valg
Dirigent Margrethe Holmberg fortalte indledningsvist, at afstemning sker ved hvert enkelt valg via online
platform menti.com. Dirigenten anmodede generalforsamlingen om at gøre opmærksom, hvis der var problemer med at logge på stemmeplatformen og bemærkede, at der ville være god tid under hver afstemning.
Valg af medlemmer til bestyrelsen (jf. § 10 og § 13)
Dirigent Margrethe Holmberg indstillede til online afstemning og opsummerede, at bestyrelsen består af
syv medlemmer, to suppleanter samt én studenterobservatør. Bestyrelsesformand Susanne Renée Grunkin genopstiller ikke.
Catrine Hancke, Martin Hedevang Andersen, Signe Moos og Tine Gils var ikke på valg, resten var på valg.
Følgende genopstiller:
Julie Linke Bank
Maria Boe-Whitehorn
Emilie Kjeldsen Kjær (suppleant) (genopstillede som ordinært bestyrelsesmedlem)
Rikke Thiirmann Thomsen (suppleant) (genopstillede som suppleant)
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Dirigent Margrethe Holmberg opfordrede flere til at stille op.
Sidsel Marijke Genee stillede som suppleant.
Dirigent Margrethe Holmberg godkendte, at der ikke blev kampvalg og at alle vælges til posterne.
Studenterobservatør
Louise Helmbo Bækgaard blev valgt som ny studenterrepræsentant og afløser Lukas Anker Christiansen.
Valg af parlamentarisk revisor og revisorsuppleant
Dirigent Margrethe Holmberg bekræftede, at Poul Børge Pedersen og Erik Termansen genvælges uden
valg, da der ikke var modkandidater.
Valg af medlemmer til Landskabs redaktionsudvalg (jf. § 13 og § 19)
Anne Boserup Qvist og Margrethe Holmberg genopstillede. Anne Refshauge genopstillede ikke. Ulrik Kuggas var ikke på valg. Dermed var tre poster på valg, og der kunne stemmes på to.
Line Stybe Vestergaard stillede op til redaktionsudvalget.
Dirigent Margrethe Holmberg, og Tine Gils spurgte om ikke Line ville præsentere sig selv. Line Stybe Vestergaard fortalte, at hun er partner i Juul/Frost Arkitekter, har 10 års erfaring og er uddannet fra KADK. Hun
har et stort spænd i sit arbejdsfelt, fra nærskala projekter til større strategiske landskabsprojekter. Line
Stybe Vestergaard fortalte at hun tidligere har bidraget med artikel til Landskab i temanummeret ’Jord’, og
hun vil gerne fremover være med til at skabe faglig sparring i redaktionsudvalget.
Dirigent Margrethe Holmberg takkede for motivationen, og præsenterede dernæst Anja Boserup Qvist in
absentia. Anja har kendskab til internationale verden som tidligere IFLA-repræsentant, og er landskabsarkitekt i SWECO. Hun brænder for at sætte landskabet på dagsordenen og udbrede faget igennem Landskab. Anja sidder i dag i redaktionsudvalget.
Margrethe Holmberg motiverede sin egen opstilling. Hun er uddannet på arkitektskolen i København og
har undervist på KU, og arbejder i kommunalt og privat regi. Har bredt kendskab til opgavefeltet. Er for tiden
optaget af at tænke ind i, hvordan vi som landskabsarkitekter er rustede til at forstå klimakrisen, og hvordan vi som mennesker kan sætte nænsomme fodaftryk på vores jord. Er formand for redaktionsudvalget.
Dirigent Margrethe Holmberg indstillede til online afstemning. Stemmetallene fordelte sig således:
Margrethe Holmberg: 20
Anja Boserup Quist: 10
Line Stybe Vestergaard: 10
Dirigent Margrethe Holmberg forklarede, at afstemningen er uafgjort ml. Line og Anja, hvorfor der afholdes
omvalg via online afstemning.
Dirigenten tilføjer, at suppleanter deltager på lige vilkår som andre medlemmer af redaktionsudvalget,
man er blot valgt for 1 år. Redaktionsudvalget mødes ca. 5 gange om året og diskuterer, hvad der er relevant og interessant at. Udvalget tager på studietur en gang årligt, i år gik turen til Jylland. Redaktionsudvalget bidrager med ideer til skribenter, skriver nogle gange selv og har en god dialog og samarbejde med den
dygtige redaktør Christina Capetillo. Dirigent Margrethe Holmberg indstillede til omvalg til Landskabs redaktionsudvalg, og den online afstemning havde følgende resultat:
Anja Boserup Qvist: 12
Line Stybe Vestergaard: 7
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Dirigent Margrethe Holmberg afsluttede afstemningen, og kunne glæde sig til at byde Line Stybe Vestergaard velkommen som ny i redaktionsudvalget som suppleant.
Valg af medlemmer til Retsudvalget (jf. § 13 og § 14)
Dirigenten opsummerede: retsudvalget består af syv medlemmer, hvor minimum to skal være praktiserende to offentligt ansat og to privat ansat. Karin Nygaard Corfitzen udtræder af retsudvalget, og der er
dermed 1 post på valg. Chanette Ingemann Nielsen opstiller til posten.
Dirigent Margrethe Holmberg spurgte generalforsamlingen om andre ønskede at opstille. Dirigenten konstaterede at det var der ikke, og der gives online applaus til Chanette Ingemann Nielsen, som vælges til
retsudvalget.
Valg af medlemmer til Bedømmelsesudvalg (jf. § 13)
Bedømmelsesudvalget havde en post på valg, som skulle være fra privat tegnestue.
Chanette Ingemann Nielsen genopstillede til posten.
Dirigent Margrethe Holmberg spurgte generalforsamlingen om andre ønskede at opstille. Dirigenten konstaterede at det var der ikke, og der gives online applaus til Chanette Ingemann Nielsen, som genvælges til
bedømmelsesudvalget.
Valg af international delegat (jf. § 20 og § 21) (ikke på valg)
Dirigent Margrethe Holmberg konstaterede, at Elzélina Van Melle ikke er på valg og derfor fortsætter på
posten.
7.0 Eventuelt
Dirigent Margrethe Holmberg takkede for god ro og orden under valgrunderne, og åbnede dernæst for
punktet ’eventuelt’. Dirigenten gav ordet til sekretariatsleder Lillan Thomsen.
Lillan Thomsen ønskede at sige et par ord til afgående ord til Susanne Renée Grunkin. Selvom det var lidt
kunstigt, at afskeden skulle foregå online. Lillan Thomsen fortalte, om det inspirerende samarbejde som
de to har haft igennem 7 år, hvoraf de 6 af dem var med Susanne som formand. Det skal ikke være nogen
hemmelighed, at Susanne har bidraget med et kæmpe engagement som foreningens stemme og skribent,
der har gjort at DL står endnu stærkere. Der var ikke tal på de mange klummer, debatindlæg og engagementer i arrangementer som formanden havde lagt stort arbejde i.
Der er stor respekt om dit virke fra alle sider og kanter. Lillan Thomsen afrundede og sagde med stort vemod tusinde tak for en fantastik tid med Susanne som formand. Hun ønskes al muligt held og lykke fremover. Men i stedet for farvel er det er på gensyn igennem andre initiativer.
Lillan Thomsen gav dernæst ordet videre til bestyrelsesmedlem Martin Hedevang Andersen, der holder
tale på vegne af bestyrelsen. Det har været en kæmpe fornøjelse at have Susanne som formand og bestyrelsen takker for et fantastisk samarbejde igennem tiden. Foreningen med dig ved roret stod med åbne
arme, stor optimisme, gejst og opbakning. Martin Hedevang Andersen fortalte, at han personligt fik en god
modtagelse omkring etableringen af Udvalget for Cirkulær Økonomi, hvilket gav masser af gåpåmod. Den
måde som Susanne har gået til bestyrelsesarbejdet på, har altid været med god og positiv dialog om de
spændende, svære og komplekse dialoger som formanden har skulle lede os igennem. Det har du gjort
med stor faglighed og tyngde. Dertil har formandens evne til at bringe foreningen stemme ud i medierne på
tværs af skala, været en kæmpe gevinst. Bestyrelsesmedlem Catrine Hancke havde til dette engang udtalt
at: ”Den formand der formår at få os i Jyllands-Posten er noget helt særligt”. På vegne af bestyrelsen uddelte Martin Hedevang Andersen en nyligt indstiftet pris ’Revling’ til Susanne Renée Grunkin, for det unikke
stykke arbejde hun har lagt i sit formandskab. Prisen er opkaldt efter planten revling, der danner et smukt
tæppe ud over klitterne ligesom Susanne har gjort med at sprede ordet om landskabsarkitekterne.
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Dirigent Margrethe Holmberg afrundede de flotte og personlige taler, og der blev givet online applaus og
lykønskninger fremover fra hele generalforsamlingen. Ordet gives videre til Susanne Renée Grunkin, der
takkede for de flotte ord.
Det har været en gave at arbejde som formand og Grunkin takker for de mange, mange gode og lærerige
samarbejder med bestyrelsesmedlemmer, de to redaktører Annemarie Lund og Christina Capetillo. Ikke
mindst sender Grunkin en særlig tak til sekretariatet og sekretariatsleder Lillan Thomsen, som har givet
stor opbakning og engagement igennem årene. Susanne Renée Grunkin nævner her et særligt minde fra
nordisk møde i Finland, hvor alle overraskede Lillan med hendes 10-års jubilæum. Ved formandskabets
start havde Susanne to mål, som der nu kan sættes flueben ved. Mål nr. 1) Det skal være en succes. Mål nr.
2) Det skal være en ’vi’-bestyrelse. Det har været en fornøjelse at løfte i flok for en fælles sag.
Susanne Renée Grunkin vil glæde sig til at se foreningens gode arbejde og succes fortsætte, og ser frem til
at fortsætte aktiviteter for DL igennem sit arbejde i Green Cities styregruppe og i Odense Arkitekturråd.
Dirigent Margrethe Holmberg opsummerede, at den formelle del af generalforsamlingen var slut. DL præsenterede dernæst en samtalevideo med Stig L. Andersson, som efterfølgende kan ses på foreningens
YouTube kanal. Tak til Stig. Margrethe Holmberg takkede herefter for god ro og orden, og hævede generalforsamlingen. Ordet gives afslutningsvist til Susanne.
Susanne Renée Grunkin udbragte en tak til dirigenten for at styre igennem DL’s første online version af generalforsamlingen, og takkede alle deltagende og bød velkommen til nye ansigter. En tak til afgående studenterrepræsentant Lukas Anker Christiansen. Der er en hilsen på vej til dig.
Referent: Katrine Lundemark
Godkendt 26.04 2021

Margrethe Holmberg
Dirigent

Susanne Renée Grunkin
Formand
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