Foreningen Historiske Planter
Nyhedsbrev nr. 1/2016 – februar 2016
Til alle medlemmer
Vores generalforsamling afholdes snart. Det er på Møns Folkebibliotek tirsdag den 8. marts kl. 19.00. Vi
håber at mange møder op. Når forhandlingerne er forbi pakker vi frø. Igen i år er der samlet mange frø og
ligesom sidst skal frøene i de rigtige poser. Der er lejlighed til at snuppe et par frø til egen baghave hvis det
ønskes, medbring små poser eller æsker + blyant.
Der serveres kaffe, te og kage til generalforsamlingen.
Kom i god tid.
Kontingent.
Vi håber at alle medlemmer betaler kontingent, vi vil ikke undvære nogen af jer.
Her i 2016 er beløbet det samme, nemlig 225,- kr. for en husstand og 150,- kr. for en person. Konto i Møns
Bank: 6140 4145668 og Swipp 50169607 Havelauget
Send Inger Lise en mail, hun samler en aktiv flok, som vil passe middelalderhaven i år. Du er velkommen
hver uge, men mindre er også ok. bogholder.florainder@gmail.com – I år mødes vi mandage ml. 10-12 og
torsdage ml. 16-18.
Den første mødedag bliver mandag den 14.marts
Middelalderhaven i år
2015 var et skønt år i Middelalderhaven, i starten af marts gik vi i gang og i midten af november sluttede
året. Det var hyggeligt, arbejdsomt, fælles haveglæde og mange nye venner. Mon ikke vi kan skabe et
lignende godt år i 2016, vores budgetforslag og arbejdsplan er grundlaget for de mange aktiviteter.
Foredrag
I januar afholdt vi et velbesøgt foredrag. Villiam gennemgik metoder til at udvinde planternes mange gode
stoffer. Samtidig udgav vi foreningens første hefte. 1. oplag er allerede revet væk.
Forlaget Historiske Planter
Vi har længe talt om at have vores eget forlag, nu er beslutningen taget og vi skal i gang med arbejdet. I
løbet af de næste år kan vi udgive egne materialer, hefter ol. på vores eget forlag.
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Generalforsamling marts 2016

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Fremlæggelse af årsberetning
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Fremlæggelse og godkendelse af arbejdsplan for det efterfølgende år
Fremlæggelse og godkendelse af budget
Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år
Valg til bestyrelsen og suppleanter hertil
Valg af revisor og revisorsuppleant
Indkomne forslag
Eventuelt

Arbejdspapirer til generalforsamlingen:
Dagsorden
Regnskabet for 2015
Arbejdsplan for 2016
Budget for 2016

Forslag og valg
Bestyrelsen foreslår samme kontingent for 2017
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor og revisorsuppleant
Halvdelen(4) af de 7 bestyrelsesmedlemmer er på valg, de vil gerne genvælges.
Bestyrelsen har ingen forslag til punkt 9.

Gældende vedtægter
Foreningens vedtægter kan ses her: http://historiskeplanter.dk/om/vedtaegter.html

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 8. marts 2016 kl. 19 på Møns Folkebibliotek.
Der er kaffe, te og kage. Efter generalforsamlingen er der et glas vin, medens vi laver årets frøposer. Vi har
næsten 40 forskellige frø af historiske planter.

Arbejdsplan 2016
Havelauget
Havelauget er den gruppe frivillige, der arbejder i Middelalderhaven mellem marts og november. Man
tilmelder sig og kommer hver uge, hver måned eller som det passer ind. Havelaugets formand organiserer
arbejdet, som er pasning af have, anlæg af nyt og gennemførelse af aktiviteter og projekter.
Hen på sommeren skal planterne anvendes, der laves urtesalt, kryddereddike, der samles frø oa.
Anlæg i 2016
Formidlingsterrassen opføres i foråret og senere skal der skabes en god vandforsyning til have og vandhul,
dette anlægges i eftersommeren. Vi håber mange støtter op om disse spændende anlæg.
Rundvisninger
I Middelalderhaven er der rundvisninger året igennem. På de 6 sommertirsdage, Sildemarkedet og
Æblernes dag arrangeres specielle aktiviteter. Vær med til denne formidlingsopgave.

Ture og foredrag
Lægeurter på Ulvshale
Den. 7.maj mødes vi ved Naturcentret Ulvshalegaard kl. 10. Villiam er guide på en tur gennem skoven, til
strand og klit og retur via heden. Gratis for medlemmer.
Registrering af planter
Vi får botanisk hjælp til at lave artslister fra Stege, Nyord, flere middelalderkirker og gamle lokaliteter, hvor
mennesker har virket. Fortæl Lars hvis du er interesseret.
Sommertur for medlemmer
Inger Lise planlægger ”Sommertur til Esrum Klosterhave” den 7. aug., Nærmere hen på foråret.
Snapseurter
Vi planlægger en 3-trins raket med foredrag og 2 ture. Vi undersøger om der kan laves en ”Snapsesti fra
Stege til Nyord”, gennem de bynære skove ved Stege og Udby, gennem Ulvshales varierede botaniske
landskab over Nyord til Nyord By.
Jens Kruse arrangerer en snapsetur på Ulvshale i august 2016. Læs i Ugebladet for Møn.
Foreningen og Jens arrangerer en snapsetur i september 2017 i Stege og Udby skov.
Foredrag med smagsprøver
Medio november 2016
Jens Kruse gennemgår snapsens historie, fortæller om de bedste opskrifter, redegør for indsamling og høst
af planter samt de bedste årstider og hvilke dele man bruger hos planten.

På dagen udgiver vores forening et hefte skrevet af Jens.

Frøindsamling
I eftersommeren arrangeres frøindsamling, der bliver lejlighed til snak om høst af frø, hvordan de
opbevares mv. Lars arrangerer turen.

Naturens lægemidler
Jens Soelberg fra Naturmedicinsk Museum og Farmaceutisk afdeling KU
Foredrag i slutningen oktober 2016

Studiekreds om Middelalderhavens planter
Sammen mødes vi i januar og drøfter, hvordan vi formidler Middelalderhavens temaer og de mange
spændende planter. Kun for medlemmer.

Beskæring af frugttræer
I februar 2017 afholdes en dag med beskæring. Der er praktisk undervisning.

Podning af historiske æbletræer
Kursus i podning, i slutningen marts 2017

Middelalderhaven i Stege
Foredrag om ideen, planlægning, anlæg, valg af planter og de mange perspektiver.
Der vises fotos af historiske planter og havens temaer.
Ca. 1. marts 2017

Bestyrelsen
februar 2016
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Budget 2015
Indtægter
Indestående 31.12.2014
Fanefjord Sparekasses Fond
Kontingenter
Liselund Fontænen
Div. salg
Havefonden af 2007
Vordingborg Kommune
Vordingborg Kommune

38823,83
124000,00
4300,00
17530,33
5225,00

2 Domæner
Gebyr netbank
Forsikring
Ejendomsskat
Anlæg af handicapvenlig sti
Formidling
Annoncer
Kontorhold
Bøger
Medlemsudflugt Esrom
2 Bænke (Nordea)
Garanti Folkeuniversitetet
Havelaug
Redskaber
Hegn i skel
Insekthotel
Stolper og træ til redskabshus
Frø og planter
Skurvogn
Annonce + plakat
Bigård
Skilte, folder plakat
I alt
Ikke disponeret

Årets resultat

Udgifter

Regnskab 2015
Indtægter
Udgifter

124000,00
6575,00
17530,33
12531,20
50000,00
120000,00
13500,00

500,00
500,00
1600,00
14530,33
45000,00
4000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1500,00
10000,00
1000,00
5000,00
4200,00
12000,00
3000,00
15000,00
12400,00
10000,00
10000,00
3000,00
5000,00
189879,16

161230,33

426,00
548,25
1511,72
14530,33
45000,00
3791,58
831,00

10000,00
4097,00
7780,85
9911,80
11514,54
1385,90
20426,84
12873,36
8625,00
5876,00
344136,53

28414,83

344136,53 -159130,17

185006,36

Indestående 31.12.2014

38823,83

Indestående 31.12.2015

223830,19

159130,17
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Budget 2016
Indtægter
Indestående 1.1.2016
Kontingenter
Salg af frø og planter
Salg af hæfter
Liselund Fontænen
Foredrag og omvisninger
Gaver og donationer
Citymanager (til formidlingsterrassen)
Tilsagn Friluftsrådet (formidlingsterr.)
Tilsaghn Friluftsrådet

Udgifter
223830,19
12000,00
4000,00
2000,00
17500,00
6500,00
3000,00
1500,00
30000,00
25000,00

2 domæner
Gebyrer netbank
Forsikring
Ejendomsskat
Formidlingsterrasse
Anlæg af bede
Vandforsyning
Anlæggelse af vandhul
Redskaber og værktøj
PR Skilte,kort
Brædder til kantning af bede
Siddepladser, bænke og borde
Vedligehold af anlæg og redskaber
Havelauget
Synliggørelse af havelaugets frivillige
Indretning af udekøkken
Grej til tørring af planter
Printer
Botanisk hjælp til registrering
Årsskrift
Annoncer
Folkeuniversitetet
Kontorhold

500,00
800,00
1600,00
15000,00
122200,00
17000,00
25000,00
26200,00
10000,00
9000,00
6000,00
10000,00
1500,00
4000,00
10000,00
2000,00
5000,00
6000,00
5000,00
20000,00
1000,00
1540,00
1000,00
325330,19

Ikke disponeret

325330,19 – 300340,00

300340,00
24990,19

