Frederiksberg, 21. april 2022

Referat Danske Landskabsarkitekters generalforsamling 2022
Danske Landskabsarkitekters (DL) ordinære generalforsamling blev afholdt den 25. marts 2022. Generalforsamlingen blev afholdt på Århus Arkitektskole. 49 deltagere var tilmeldt. Referatet skal sammenholdes
med årsberetningen ’Kureren’ udsendt i marts 2022. ’Kureren’ kan læses på DL’s hjemmeside her:
Dagsorden
1.0 Valg af dirigent
2.0 Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for 2021-2022
3.0 Virksomhedsplan 2022-2023
4.0 Indkomne forslag
5.0 Økonomi
Godkendelse af revideret regnskab for 2021
Godkendelse af budget for 2022, herunder kontingentfastsættelse
6.0 Valg
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af parlamentarisk revisor og revisorsuppleant
Valg af medlemmer til Landskabs redaktionsudvalg
Valg af medlemmer til Retsudvalget
Valg af medlemmer til Bedømmelsesudvalg
Valg af international delegat
7.0 Eventuelt
Indledningsvist bød formand Martin Hedevang Andersen velkommen til DL’s generalforsamling (GF). Derefter fulgte en kort præsentation af den siddende bestyrelse og sekretariat.
1.0 Valg af dirigent
Martin Hedevang Andersen forslog Jeremy Dennis som dirigent og Jeremy blev enstemmigt valgt. Jeremy
Dennis ønskede alle en god generalforsamling og kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt og varslet jf. § 6 (4 uger før – indkaldt via nyhedsbrev den 17. og 24. februar 2022) samt at
forsamlingen var beslutningsdygtig.
Der var ingen medbragte fuldmagter ved årets generalforsamling. Bestyrelsen foreslog studentermedhjælpere Emilia Hauge og Maria Henriette Sørensen som stemmetællere, forslaget blev modtaget uden protester. Ét forslag til vedtægtsændringer fra Retsudvalget, var indkommet rettidigt. Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Referent: Caroline Thorup Toftild
2.0 Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for 2021/22
Dirigent Jeremy Dennis gav ordet til formanden.
Martin Hedevang Andersen gennemgik bestyrelses arbejde det forgangne år:
Bestyrelsen har haft et interessant år. Vi er kommet ud af en pandemi og begynder stille og roligt at kunne
komme tilbage til det vante igen. Vi har allerede haft en masse arrangementer med godt fremmøde, og det
er en optimistisk tid for en sund og velfungerende forening. Samtidig er vi et fag som får en mere og mere
aktiv stemme. Vi står med nøglen til mange aktuelle udfordringer. Vi skal være klar til at levere løsninger og
stille os i midten af samarbejder. Bestyrelsen oplever at blive inviteret med til mange flere ting og blive hørt
mere. Det er en plads vi som forening har kæmpet for i mange år, og som skal fastholdes og udvikles. Det er
dejligt at lægge arbejde i denne forening og i et fag der er i udvikling og vækst.
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To medlemmer er i det forgange år gået bort. Der er tale om æresmedlem Lars Østerbye og Lise Bendix
Madsen, som begge har betydet meget for faget og for mange fagfæller. Formanden lagde op til et minuts
stilhed til ære for deres minde.
Herefter blev en del af bestyrelsens arbejde præsenteret:
Energilandskaber i det åbne land v/Catrine Hancke: Strategiseminaret afholdtes sidste år i juni. Her drøfter
bestyrelsen hvad der skal arbejde med i det kommende år, og her var Energilandskaber det overordnede
punkt. Et emne, der har været talt om længe, men som nu er endnu mere aktuelt end før. Der er stor udvikling i solcelleanlæg og udfordringen er at indpasse disse i det danske landskab. Bestyrelsen har modtaget
faglige indlæg fra en kommune omkring de konkrete problemer de i den forbindelse sidder med. Arbejdet
har udmundet sig i debatindlæg samt 10 dogmer for energilandskaber (solceller), som kan læses på side 10
i Kureren. Dogmerne henvender sig primært til beslutningstagere, og hensigten er at råbe disse op. Det er
en ganske ny problemstilling, og hvis ikke vi gør noget nu, risikerer vi at miste landskabelige værdier. Det
sidste punkt i dogmerne er at inddrage landskabsarkitekter i planlægningen. Debatindlægget er blevet og
bliver bragt flere steder. Samtalen er i cirkulation og mere aktuel nu end nogensinde. Emnet er fortsat en del
af bestyrelsens virksomhedsplan.
Flot optag af nye studentermedlemmer v/Louise Bækgaard, studenterrepræsentant: Endnu et år med flot
optag af over 50 nye studentermedlemmer. Vi glæder os til de næste generationer, og plejer gerne at tage
ud og præsentere foreningen på de forskellige skoler. Vi håber på flere medlemmer fra arkitektskolerne og
vil også arbejde på at komme ud på Århus Arkitektskole. Det er vigtigt at vi spreder os til flere skoler en blot
Københavns Universitet. Det arbejder vi på.
Arrangementer v/ Tine Gils: En ting vi som forening skal kunne er at dele viden med fagfæller. Det, vi kan gøre, er at tilbyde unikke arrangementer. Det prøver vi at søsætte hvert år. I år var ét af arrangementerne et
biodiversitetsarrangement i efteråret, hvor vi så nærmere på hvilke planter man kan bruge for mere biodiversitet. Arrangementet var en stor succes med omkring 100 deltagere. Der var således udsolgt og folk stod
på venteliste. Panelet bestod af fem eksperter fra KU, Aarhus Universitet og fra privat praksis. Folk støtter
op om disse fælles arrangementer, og bestyrelsen mærker igen og igen velviljen ift. at være med til at sprede viden. Flere spændende arrangementer er under planlægning.
Udgivelse af Ny Agenda III v/Tine Gils: En anden måde vi kan bidrage med at dele viden, er igennem udgivelser. I det forgangne år har DL medvirket til udgivelsen af Ny Agenda 3, som vi har støttet økonomisk
sammen med Park og Naturforvalterne samt Danske Arkitektvirksomheder. Værkerne i bogen er udvalgt af
en international jury, som har bidraget med en fantastisk smeltedigel af viden og erfaring. Mange fantastiske projekter blev indstillet til bogen, som er blevet et super flot værk, vi kan være stolte af at have støttet
op om. Slutteligt en tak til alle, der kom til receptionen.
Danske Landskabsarkitekters 90-års jubilæum v/Julie Linke Bank: Ovenpå en tid med nedlukning af landet
var det en stor glæde at kunne søsætte et stort og festligt arrangement i forbindelse med foreningens 90års jubilæum. En håndfuld bestyrelsesmedlemmer arrangerede en dag med studietur, fest og middag. Der
var mange tilmeldte på busturen rundt i København, hvor vi kom vidt omkring blandt projekter fra de sidste
90 år, blandt andet C. Th. Sørensens Skrammellegeplads, Københavns Havn og endeligt Banegården som et
af de nye udviklingsområder i byen. Tak til alle, der var med i planlægningen og til alle, der deltog på dagen!
Kommunerne på landkortet v/Signe Moos: Et nyt initiativ i forbindelse med nyhedsbrevet er også blevet sat
i gang. For også at få inkluderet kommunerne og deres spændende projekter mere i vores nyhedsstrøm har
vi inviteret kommunalt ansatte MDL’ere til at sende videopostkort, og herigennem dele viden, om hvad vi
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som landskabsarkitekter er optaget af rundt i landet. Initiativet er tænkt som grundlag for nye samarbejder
og netværker, og vi ønsker at fortsætte føljetonen i det kommende år!
Nordiske og internationale relationer v/Martin Hedevang Andersen: Formanden har sammen med DLs internationale delegat, Elzélina Van Melle deltaget i online generalforsamling i IFLA World, samt fysisk generalforsamling i Granada til generalforsamling i IFLA Europe. Her har vi fremlagt noget af det arbejde, DL har
lavet – eksempelvis opdateret publikationen om cirkulær økonomi som nu også er på både dansk og engelsk. Det næste punkt er en indsamling i samarbejder med IFLA Europe af europæiske eksempler i cirkulær økonomi, bæredygtighed og ressourcer.
Martin Hedevang Andersen brugte også anledningen til at sige nogle ord om den ulykkelige situation der
udspiller sig i Europa. Ruslands invasion af Ukraine påvirker os alle meget. Det diskuteres løbende hvad vi
skal gøre som foreningen. DL har taget afstand til begivenhederne, den russiske stat og hvad den står for, og
sender selvfølgelig tanker til vores kollegaer i Ukraine. Der er udgivet et statement fra både IFLA Europe og
IFLA World, som DL har tilsluttet sig og vi har desuden lavet et fælles nordisk statement. Foreningen er i dialog med det europæiske sekretariat, om der er noget konkret vi kan gøre. Skulle der være initiativer, hører vi
gerne om det.
Dansk Landskabspris v/ Martin Hedevang Andersen: En mere festlig begivenhed er Dansk Landskabspris,
en tilbagevendende begivenhed hvert andet år. Begivenheden arrangeres i samarbejde med Park & Naturforvalterne samt Danske Arkitektvirksomheder. Der indstilles en masse projekter til nominering. En nedsat
jury udvælger tre nominerede, og deraf en vinder. Det blev et fantastisk arrangement i Valencia på Vesterbro, hvor vi kårede Remiseparken af BOGL + samarbejdspartnere som årets vinder. Ved arrangementet var
der fuld sal, debat og en masse netværk efterfølgende. Dansk Landskabspris er et samarbejde vi som forening er meget glade for, og selvfølgelig fortsætter med.
Kommunikation og debat v/Martin Hedevang Andersen: Bestyrelsen bruger meget tid på at være aktive i
pressen, være responsive, når vi bliver spurgt om en mening, stille op til interviews, give høringssvar. Det er
en vigtig og stor del af bestyrelsens arbejde at placere sig centralt i debatten. Vi fortsætter, og håber medlemmerne har gavn af det og bemærker det.
Internt foreningsarbejde v/Martin Hedevang Andersen med supplement fra Lillan Thomsen: Vi oplever fra
andre foreninger at der sker ændringer i forenings-Danmark. Vi har fokus på det, og heldigvis er medlemstallene steget siden sidste år. Godt 50 udmeldinger, men der er flere der melder sig ind. Vi er et fag i udvikling og en forening i vækst. Vi har fokus på at øge diversiteten blandt vores medlemmer. Vi arbejder på et så
bredt udsyn og at ramme så bredt som muligt, så så mange landskabsarkitekter som muligt kan føle sig
hjemme hos os.
Formand Martin Hedevang Andersen afsluttede beretningen med at takke bestyrelsen for deres arbejde, og
gav herefter ordet videre til dirigent Jeremy Dennis som konstaterede, at der ingen spørgsmål var til bestyrelsens beretning. Beretningen godkendes med klapsalve fra forsamlingen.
3.0 Virksomhedsplan 2022-2023 v/Martin Hedevang Andersen
Præsenteres i kureren s. 24-26, og ligger til grund for det kommende års arbejde. Virksomhedsplanen er
bygget op omkring tre indsatsområder, hvoraf nogle af dem går igen fra tidligere år, for at danne klangbund:
- Kommunikation: Har ikke ændret sig så meget fra sidste år. DL vil stadig være synlig i den offentlige debat, kommunikere både til og med medlemmer og fagfæller, både nationalt og internationalt. Nyt i dette punkt: DL vil begynde at afdække muligheden for at lave kursustilbud til gavn for medlemmerne –
meningsfuld efteruddannelse, udveksling af viden og information. Medlemmer opfordres til at komme
med forslag.
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Netværk og partnerskaber: DL ønsker at skabe tværfaglige samarbejder og nå ud så bredt som muligt
både geografisk og tematisk, både for studerende, nyuddannede og erfarne medlemmer. Ideer og inputs er velkomne. Medlemmer opfordres til at sende invitationer som kan komme med i nyhedsbrevet.
Vi arbejder selvfølgelig også fortsat med fokus på medlemspleje. Nyt i dette punkt: Næste år er Arkitekturens år. Det stort arrangement, hvor landskabsarkitektur også bliver en større og vigtigere del af det
samlede bybillede. Vi vil arbejde på at være synlige i arkitekturåret, hvor det giver mening. Ideer er velkomne.
Øget opmærksomhed på landsplanlægning: Som konsekvens af kommunesammenlægningerne, oplever vi at regionalplanlægning mangler. Vi sætter konkret fokus på det ved at følge op på temaer og høringssvar - særligt er der fokus på energilandskaber som tema.

Spørgsmål fra salen: Er der fokus på kystsikring i forhold til klima?
Martin Hedevang Andersen svarede, at bestyrelsen analyserer, hvad der er af aktuelle temaer, og hvilke
temaer der ikke rigtig bliver behandlet. Bestyrelsen ser energilandskaber som særligt vigtig at tage fat på.
Men de vil givetvis også arbejde med andre problematikker.
Anders Busse Nielsen supplerede: Problemet er energilandskaberne bliver tilgået som en planlægningsøvelse, men vi er nødt til at tænke design og formgivning og det er lige nøjagtigt det vi kan! Jeg appellerer til
at vi ser på det som et landskab og sætter fokus på synergieffekterne.
Emilie Kjeldsen Kjær indvendte, at det lige præcis er de ting bestyrelsen også taler om!
Det påpegedes at netop synergi mangler i teksten i virksomhedsplanen, og der lægges op til at indskrive
dette som en del af punktet.
Formand Martin Hedevang Andersen konstaterede at der er grundlag for mere end et enkelt debatindlæg,
og lagdes op til en videre diskussion på et senere tidspunkt.
Dirigent Jeremy Dennis afsluttede debatten. Der var ikke flere spørgsmål eller kommentarer til virksomhedsplanen. Jeremy Dennis konstaterede, at virksomhedsplanen kunne godkendes. Applaus fra salen.
4.0 Indkomne forslag
Dirigent Jeremy Dennis fremlagde at der var indkommet ét forslag til vedtægtsændringer. Retsudvalget
havde peget på Jeremy Dennis som medlem af Retsudvalget til at gennemgå det fremsendte. Forslaget kan
læses i sin fulde længde i Kureren side 28-31. Alle medlemmer havde én stemme. Studerende har ikke
stemmeret på nær bestyrelsens studenterrepræsentant.
1) Forslag om vedtægtsændring af §14 Vedtægt for Retsudvalget: Generel revision af vedtægt for retsudvalget, og omhandler udvalgets sammensætning og funktion. Grunden er at tiden er løbet lidt fra vedtægten.
Poul Børge Pedersen bemærkede, at der bør tilføjes “ansatte i privat praksis” under stk. 2.
Der var ingen indvendinger til bemærkningen, og Jeremy Dennis konstaterede at den blev godtaget.
Der var ingen yderligere indvendinger, bemærkninger eller spørgsmål til vedtægtsændringen. Dirigent Jeremy Dennis konstaterede at forslag til vedtægtsændringen kunne godkendes. Beslutningen modtoges
med klapsalve og tak.
5.0 Økonomi v/Signe Moos
Foreningens kasserer, Signe Moos, refererede til Kureren side 32-39 for detaljer, og fremlagde udsvingene.
Indledningsvist konstaterede Signe Moos, at det generelt ser godt ud, og foreningen lander med et overskud på 140.846 kr. mod et budgetteret underskud på 115.004 kr.
Godkendelse af revideret regnskab for 2021
- Pæne kontingentindtægter på lidt under en million.
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LANDSKAB lander på 541.000 kroner, selvom det var budgetsat højere.
Flere indtægter fra sponsorer end budgetteret med. Godt arbejde!
Meget flot overskud fra salg af ydelser, eksempelvis stillingsannoncer
Under projekter havde vi, som nævnt, i det forgange når Dansk Landskabspris med en pæn
indtægt. Derudover havde vi jubilæumsaktiviteterne, som alt i alt endte billigere end budgetteret pga. god støtte fra vores sponsornetværk. Grundet pandemien har der ikke været så mange
arrangementer, og også derfor er der ikke brugt så mange penge som forventet.
Under lønninger er der brugt flere penge end forventet. Dette er grundet løbende reguleringer i
lønninger.
Sekretariatets omkostninger var også lavere end forventet.
Bestyrelser og udvalgs-posten ender meget lig det budgetterede beløb.
Under tilskud til studenterrejse havde vi sidste år en hensættelse fra forrige år, da der grundet
pandemien ikke var grundlag for at uddele så mange legater.
Landskab byder ind med en overskudsandel på 177.000 kroner.
Aktiver og passiver: Aktiver for godt og vel halvanden million. Passiver: Vi har en egenkapital på
1.033.839 kr. Egenkapitalen er vokset, hvilket er godt, og vi arbejder nu på at bruge nogle af midlerne til aktiviteter til glæde for vores medlemmer. Passiver og Aktiver stemmer overens.

Som nævnt lander foreningen på et flot overskud.
Dirigent Jeremy Dennis takkede for gennemgangen.
Poul Børge Pedersen påpegede det interessante i at foreningen har haft så gode indtægter på
LANDSKAB efter at tidsskriftet ikke er en del af Arkitektens Forlag længere. Det viser at LANDSKAB er
en fornuftig forretning. Vi er desuden den eneste af de nordiske foreninger med et tidsskrift af denne
kaliber. Det skal vi være glade for.
Poul Børge Pedersen bemærker desuden, at han som parlamentarisk revisor ikke har fundet andet
end småting i regnskabet, der er faldet på plads efter en fælles gennemgang med Lillan Thomsen. Ellers er der ingen bemærkninger.
Dirigent Jeremy Dennis konstaterede at regnskabet kunne godkendes med applaus fra forsamlingen.

Godkendelse af budget for 2022
Budgettet er lagt på baggrund af fremlagte regnskab:
- Der budgetteres med kontingentindtægter for godt en million.
- Bestyrelsen tror på gode indtægter fra LANDSKAB og sponsorater. Salg af ydelser er sat lidt
mere forsigtigt, men her tror vi også på pæne indtægt.
- Af udgifter er den store post lønninger, sat til knap 1,2 mio.
- Posten for projekter er sat op, fordi bestyrelsen ønsker at gøre mere for medlemmerne i form af
kurser og arrangementer, så incitamentet til at forblive medlem eller til at melde sig ind styrkes.
- Yderligere er der som vanligt budgetteret med udgifter til lokaleleje til møder samt lejemål.
- Der er desuden afsat til sekretariat, bestyrelse og udvalg, studenterrejser og diverse renter.
Vi lander med at kigge ind i et år der gerne skulle byde på pæne indtægter, men med større udgifter
end vi er vant til. Bestyrelsen budgetterer derfor med et underskud på 86.078 kroner. I lyset af hvor-
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dan det er gået for foreningen de sidste par år, så kan vi være trygge. Foreningen har egenkapital på
godt en million. Revisoren godkender desuden, at vi har nok i reserve til diverse forpligtigelser i tilfælde af at foreningen opløses.
Godkendelse af kontingent
Med budget og regnskab i betragtning anbefalede bestyrelsen, at der ikke at ændres ved kontingentet.
Dirigent Jeremy Dennis konstaterede, at der ingen spørgsmål eller indvendinger er til budget og fastsættelse af kontingentsats, og begge godkendes enstemmigt. Klapsalve.

6.0 Valg
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Dirigent Jeremy Dennis opsummerede: Bestyrelsen består af syv ordinære medlemmer, to suppleanter
samt én studenterrepræsentant. Tre bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg. I alt syv poster på valg: fem til
bestyrelsen (fire toårige poster og én etårig post der gælder som afløser for Maria Boe-Whitehorn, som udtræder før tid) samt to suppleanter.
Martin Hedevang Andersen genopstiller – også som formand for bestyrelsen.
Signe Moos genopstillede til bestyrelsen.
Catrine Hancke genopstillede til bestyrelsen
Tine Gils genopstillede til bestyrelsen
Lise Hansen Thorsen opstillede til bestyrelsen; motivation/præsentation: Har været medlem siden 1997. Er-

faring fra både privat og offentlig praksis. Stor interesse for æstetik og poesi indenfor landskabskunsten, og
ønsker mere af dette på dagsordenen.
Freja Løgager Kynde stillede som suppleant; motivation/præsentation. Arbejder hos Niras. Baseret i Århus.
Stiller op for at repræsentere Århus/Jylland i bestyrelsen.
Stefan Gustin stillede som suppleant; motivation/præsentation. Stifter og direktør af Gustin Landskab. Baseret i Århus. Vil også gerne repræsentere Jylland i bestyrelsen.
Dirigent Jeremy Dennis spurgte salen om den kunne godkende, at de opstillede vælges uden kampvalg.
Generalforsamlingen godkendte dette.
Den nye bestyrelse er:
Martin Hedevang Andersen
Catrine Hancke
Emilie Kjeldsen Kjær
Julie Linke Bank
Signe Moos
Tine Gils
Lise Hansen Thorsen
Freja Løgager Kynde /suppleant
Stephan Gustin / suppleant
Louise Helmbo Bækgaard / studenterrepræsentant
Valg af parlamentarisk revisor og suppleant
Poul Børge Pedersen genopstiller, Erik Termansen genopstiller som suppleant. Der var ingen modkandidater.
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Dirigent Jeremy Dennis konstaterede, at Generalforsamlingen godkendte at opstillede vælges uden kampvalg.
Valg af medlemmer til LANDSKABs redaktionsudvalg
To poster var på valg: Én ordinær og én suppleant.
Margrethe Holmberg, forperson i redaktionsudvalget, præsenterede kort redaktionsudvalget arbejde og
opfordrede alle med interesse for at formidle faget til at stille op. Tine Gils træder ud af redaktionsudvalget
som bestyrelsens repræsentant grundet mangel på tid men knytter en stor anbefaling til arbejdet.
Bente Weinreich stillede op til redaktionsudvalget og motiverede sin egen opstilling: Bente arbejder som
landskabsarkitekt hos Sleth i Århus. Blev færdiguddannet i 2002. Har været ansat hos Kristine Jensen og
SLA. Interesserer sig for landskabets historie og kulturarv. Har arbejdet meget med bæredygtighed, kortlægning af naturtyper og hvordan man kan trække dem ind i grønne kiler i byen samt klimatilpasning.
Line Stybe Vestergaard genopstillede og motiverede: Har været med som suppleant siden sidste år, og har
sat stor pris på at være med. Håber at kunne fortsætte med at folde de igangsatte projekter ud, og videreudvikle det hun har sat præg på ind til videre. Partner hos Juul og Frost. Sidder både med stor skala og projektering. Fokus på en kunstnerisk og æstetisk tilgang. Sætter stor pris på det store spænd.
Lise Hansen Thorsen motiverede også sin egen opstilling: Henviser til LANDSKAB #3-98, hvor hendes afgangsprojekt er med. Lises tilgang til faget tager afsæt i æstetik og poesi. Hun sætter stor pris på at skrive
og at kommunikere og formidle og mener at vi har en enorm pligt til at formidle, så andre kan forstå det, både fagpersoner og eksperter og det helt jordnære.
Kathrine Lundemark stillede op motiverede: Katrine er nyuddannet og har i sine to år på kandidaten arbejdet som studentermedhjælp hos DL, hvor hun også har deltaget i redaktionsudvalgets møder og studieture,
og er derigennem blevet inspireret til at formidle vores fag. Vil gerne fortsætte med at være en styrke i foreningen og bidrage med friske øjne. Er frisk på at lave interviews og mange forskellige artikelformer som
tidsskriftet byder på. Kathrine er netop blevet ansat hos BOGL.
Lillan Thomsen præsenterede Julie Bjergbakke in absentia. Julie har været medlem siden 1992 hvor hun
tog afgang fra Kunstakademiets arkitektskole. Hun er landskabsarkitekt hos WSP Danmark og arbejder med
fokus på at løse fremtidens problemer, såsom havstigninger, øgede regnmængder, social bæredygtighed,
CO2-reduktion, biodiversitet – i et tværfagligt samarbejde. Som en del af en international virksomhed er der
adgang til at kunne få artikler og interviews om spændende emner fra hele verden.
Der var spørgsmål fra salen, om der er nogen grænser for hvor mange der må være i redaktionsudvalget. Lillan Thomsen uddybede: Vedtægterne fastsætter seks poster. Fire vælges på GF. Bestyrelsen udpeger to
poster. Traditionelt har redaktøren også inviteret en repræsentant fra hver af de nordiske lande med i udvalget, og derudover står det redaktøren frit for at trække enkelte specielle kompetencer ind.
Margrethe Holmberg foreslog, at bestyrelsen samler kontaktinformation på alle opstillere, så der er noget
arbejdskraft at trække på, også selvom ikke alle kan blive valgt ind. Lillan Thomsen supplerede at alle er
meget velkomne til at byde ind med artikler til LANDSKAB. Redaktør, Christina Capetillo hører gerne fra medlemmer som vil bidrage. Martin Hedevang Andersen bakker op om dette forslag og indstiller til at bestyrelsen genovervejer strukturen på baggrund af den store interesse for at være med i redaktionsudvalget.
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Lise Hansen Thorsen valgte at trække sin opstilling tilbage og satser på i stedet at kunne bidrage gennem
sin nye bestyrelsespost.
Fire personer ønskede at stille op til valg. Dirigent Jeremy Dennis indstillede til at stemme skriftligt ved
kampvalget. Lillan Thomsen mindede om at studentermedlemmer ikke har stemmeret ved generalforsamlingen, undtaget studenterrepræsentanten. Efter optælling blev resultatet:
Det nye redaktionsudvalg er:
Margrethe Holmberg (forprs.) / Ikke på valg
Anja Boserup Qvist / Ikke på valg
Line Vestergaard / Genvalgt
Bente Ulrikke Weinreich / Suppleant / Nyvalgt
Yderligere to repræsentanter skal udpeges af bestyrelsen. Nuværende er Steen Bisgaard og Tine Gils.
Derudover deltager Mette Juel Jessen og den nordiske repræsentation er: Nita Miinalainen, Finland;
Ulla R. Pedersen, Island; Maja Kozak Dehlin og Annesofie Milner, Norge; Sabina Richter, Sverige
Valg af medlemmer til Retsudvalget
Alle poster er på valg, og alle poster er for to år. Udvalget består af syv medlemmer, og det tilstræbes at have geografisk spredning blandt udvalgets medlemmer. Alle nuværende medlemmer genopstiller.
Dirigent Jeremy Dennis konstaterede, at der ikke er nogen nye opstillere. Generalforsamlingen godkendte,
at de opstillede kandidater vælges uden kampvalg.
Retsudvalget er nu:
Bo Hune /formand (offentlig)
Mogens Bundgaard (privat)
Chanette I. Nielsen (privat)
Anne Fischer Stausholm (praktiserende)
Stephan Gustin (praktiserende)
Thomas M. Thinghuus (offentlig)
Jeremy Dennis (privat)
Valg af medlemmer til Bedømmelsesudvalget
Én ud af to poster er på valg. Der skal sidde en fra det private og en fra det offentlige.
Runge Bugge Jensen genopstillede.
Der var ikke nogen nye opstillere og Rune Bugge Jensen blev valgt uden kampvalg.
Valg af international delegat
Elzélina Van Melle genopstiller in absentia. Motivation oplæses af Lillan Thomsen: Har været bestyrelsesmedlem siden 2016 og internationalt delegat siden 2019. IFLA er en kompleks organisation, og det tager
lang tid at forstå sin rolle. Erfaringen gør at jeg kan deltage mere aktivt og målrettet. Vil gerne arbejde på at
istandsætte en god overdragelsesperiode. Driver egen énmands-tegnetue.”
Martin Hedevang Andersen supplerer: Elzelina er dygtig, hun har et godt overblik og taler med stor vægt og
sikkerhed. Dejligt at hun lægger et godt stykke arbejde i denne post.
Ingen nye ønskede at opstille. Elzélina Van Melle blev genvalgt uden kampvalg.
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7.0 Orientering fra DL-udvalg og repræsentanter i eksterne udvalg og organisationer
Der henvises til Kureren side 46-65 for uddybede og detaljerede beretninger.
Enkelte repræsentanter knyttede et par ord til deres beretninger ved generalforsamlingen. Bedømmelsesudvalget har haft en del sager speciel op til generalforsamlingen. Retsudvalget er glade for den nye vedtægtsændring, fortsætter den gode rytme og planlægger desuden fysiske møder i det kommende år. Tænketanken kæmper for at få en landskabsarkitekt repræsenteret ved Kulturstyrelsen og har i øjeblikket fokus
på rigtig mange sager. Udvalget for Cirkulær Økonomi arbejder støt videre og håber at kunne nå endnu
bredere ud. Frøkildeudvalget efterlyser aktive medlemmer, gerne fra Jylland. Juryen i Dansk Center for Lys
har netop offentliggjort vinderes af Den Danske Lyspris og opfordrer til at tippe om nye spændende projekter.
Alle beretninger blev taget til efterretning.

8.0 Eventuelt
Tine Gils fortæller, at LANDSKAB har taget initiativ til et nyt format, en spørgekasse, kaldet “spørg biologen”,
og opfordrer til at hjælpe med at opstøve spørgsmål. Der var forslag fra bl.a. Lise Hansen Thorsen, Sonja
Poll og Anders Busse Nielsen. Tine Gils indhenter kontaktinfo, så forslagene kan uddybes. Spørgsmål kan
også sendes til Lillan Thomsen som gerne videreformidler til Tine Gils.
Dirigent Jeremy Dennis takkede af og formand Martin Hedevang Andersen takkede for god ro og orden.
Også en stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store arbejde.
Herefter var der middag på Spiselauget.

/Referent: Caroline Thorup Toftild
Godkendt 27.04 2022

Jeremy Dennis
Dirigent

Martin Hedevang Andersen
Formand

9

