Foreningen Historiske Planter
Nyhedsbrev nr. 2/2016 – april 2016
Referat af Generalforsamling den 8. marts 2016 kl. 19:00 på Møns folkebibliotek
1.

Valg af dirigent
Valgt blev Stig Ryhl.
Dagsordenen fik tilføjet et nyt pkt. 2 og herefter godkendt.

2.

Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed samt valg af referent
Dirigenten konstaterede at generalforsamlinger var lovligt indkaldt bl.a. via mail med nyhedsbrev nr. 1/2016 pr.
31/1 til alle medlemmer.
Som referent valgtes Stig Ryhl

3.

Fremlæggelse af årsberetning
Bestyrelsens årsberetning blev fremlagt af formanden, som også refererede til nyhedsbrevene udsendt i 2015.
Beretningen godkendt.

4.

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Regnskab for 2015 blev forelagt af kassereren.
Revisoren havde flg. bemærkning: ”Foreningens regnskab for 2015 er revideret og fundet uden fejl og mangler. Det
fremstår således som et retvisende billede af foreningens økonomiske aktiviteter”. Generalforsamlingen godkendte
regnskabet.

5.

Fremlæggelse og godkendelse af arbejdsplan for det efterfølgende år.
Planen, som blev udsendt med Nyhedsbrev 1/2016, blev forelagt af formanden og godkendt. Af andre idéer blev
nævnt farveplanter, bistade, redekasser (blåmejse, musvit, fluesnapper etc.), evt. video om middelalderplanter,
kontakt med TV Møn, salg af stiklinger fra planter i haven m.v.

6.

Fremlæggelse og godkendelse af budget
Budgetforslag forelagt og godkendt.

7.

Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år
Bestyrelsen foreslår samme kontingent for 2017. Godkendt.

8.

Valg til bestyrelsen og suppleanter hertil
Halvdelen (4) af bestyrelsen er på valg og vil gerne acceptere genvalg.
Genvalgt blev Anke Schrader, Hanne Frederiksen, Ellen Houman og Jens Refstrup

9.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor og revisorsuppleant
Genvalgt blev revisor Stig Ryhl og revisorsuppleant Elise Hvelplund Brink

10. Indkomne forslag
Der er ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.
11. Eventuelt
Formidlingsterrassen forventes bygget i april-maj 2016. Man anmodes om at deltage.
Inger-Lise fortalte om Havelaugets virke mandage kl. 10-12 og torsdage kl. 16-18 i sommerperioden med start 14.
marts. Endvidere forventes gæster i forbindelse med Tirsdagsmarkederne. Flere frivillige er meget velkomne. Man
er også velkommen til at blive skrevet op på Havelaugets mailliste hos Inger Lise.
Referatet oplæst for og godkendt af generalforsamlingen. Underskrevet af mødets dirigent

Årsberetning 2016
På generalforsamlingen marts 2016 blev bestyrelsens mundtlige beretning aflagt ved formand Lars J Larsen.
Her følger en kort skriftlig, med alle hovedpunkter.
Vores projekt
Alle medlemmer modtog ”Vores projekt 2” før jul. Det er den beskrivelse, som næsten har samme alder som
vores forening. En projektbeskrivelse på 7 sider, som overfor offentlighed, myndigheder, medlemmer og
sponsorer beskriver vore planer kort i 4 dele.
De samme 4 dele eller områder, som da vi startede vores forening! Nemlig planterne – Middelalderhaven –
Sti i Stege – planterne anvendes. Naturligvis kommer mere til efterhånden, men vores virksomhed kan
fortsat beskrives under de 4 delområder.
Ung forening fra den 9. oktober 2013
I foråret 13 startede en gruppe med et ”havelaug”, som forberedte foreningen. Der blev afholdt møder og
sammenkomster, snakket formalia, planer og ideer.
På Møns Folkebibliotek mødtes vi så den 9. oktober. Forslag til vedtægter blev vedtaget, vi valgte bestyrelse
og revisor, der blev fastsat kontingent på 150/225 for personlig medlemskab/husstandsmedlemskab. 16
medlemmer blev tegnet på foreningens 1. dag.
Vi var 30 medlemmer på den 2. generalforsamling i marts 2014, 56 medlemmer i marts 2015, og 80
medlemmer i dag den 8. marts.
Formalia
Vi er registreret hos kommunen som forening, det giver ret til lokaler mv. Vi har ingen unge, ellers ville vi
kunne få del i flere kommunale puljer.
Vi har bankkonto i Møns Bank + swipp og kassereren arbejder også på mobile pay, så det er nemt at overføre
midler. Vi har CVR-nummer og Digital postkasse. Vi købte tidligt 2 domæner: www.historiskeplanter.dk og
www.middelalderhaven.dk og senere oprettedes en Facebookgruppe:
https://www.facebook.com/HistoriskePlanter/
Bestyrelsen det seneste år
Vi har afholdt 8 møder i året der er gået, der er7 personer i bestyrelsen incl. poster - JR kasserer, VH
næstformand, LL formand og ILHarpsøe er formand for Havelauget + haveudvalget med HS og AS
Vi er alle ansvarlige for arrangementer, anlæg, funktioner, delprojekter og møder i haven. Løbende fordeles
opgaverne på bestyrelsesmøderne, ting sættes i gang og kommunikation foregår både digitalt og når vi er
sammen i Middelalderhaven. Formanden mener at bestyrelsen arbejder godt, vi supplerer hinanden med
alle de forskellige kompetencer vi har.
Støtte fra fonde og puljer
Liselund Fontænen støtter havens drift i 10 år, fra 2015. Havefonden af 2007 støtter anlæg af bede og
indkøb af planter og frø, Friluftsrådet støtter Formidlingsterrassen og det samme gør Citymanagerens pulje.

Fanefjord Sparekasses Fond støttede os sidste år og Kommunens lup-midler støtter Middelalderhavens
budget i 2016 og ind i 2017. Superbrugsen støtter lokalt, kunderne donererer plastmønter og foreninger får
et beløb til deres aktiviteter. Forleden fik vi et beløb fra Kridthuset, som nu er ophørt.
Samarbejde
Vi samarbejder med menighedsrådene bag MRG, vi kan bruge lokaler, vi tapper lidt vand, vi har en nøgle, vi
kan bruge deres skraldesystem, vi har en hylde til kaffe mm. De kan bruge vores kompost til ukrudt og få lidt
blomster i ny og næ. Vi arbejder tæt med familien Steffensen, om større anlæg og snarest om vandforsyning
til haven. Lokalrådet for Stege og omegn har gjort en lokal udviklings plan, kaldet LUP, heri er vi nævnt og
det sikrede os at kunne ansøge kommunens lup-midler. Vi har også et samarbejde med
Handelstandsforeningen og Vordingborg kommune om konkrete planer. Vi ønsker at samarbejde med haver,
som har middelalderplanter og historiske planter.
Middelalderhaven i Stege
Vores plan er fortsat at anlægge Middelalderhaven over 3 år, i årene 2015-17 frem til købstadens 750 års
jubilæum i 2018. Det har været et arbejdtsomt år for havelauget og de frivillige, men skønt med så megen
haveglæde og formand og haveudvalg har organiseret aktiviteterne på bedste vis.
Haven skal jo være velpasset, køn og ryddeligt. Det første år gik fint, mange planter kom i jorden og nu
venter vi på alle de nye bede, spændende om de også bliver frodige og kønne.
Vi have fint fremmøde i sommerens løb, vores formidling var lagt sammen med Handelstandsforeningens
tirsdage, Sildemarkedet og Æblernes dag, der er brug for flere folk hver gang. Vores butik startede i en grøn
kasse, senere må vi finde andre løsninger.
I løbet af de 3 år når vi op på 27 temaer i haven og de mange bede vil indeholde ca. 20 forskellige vinkler på
historiske planter.
Foredrag
Vinteren bød på 3 foredrag. Anne Murmann fra Steno Museet i Aarhus fortalte om Lægeplanternes historie,
D. Wille-Jørgensen fra Vordingborg museet om planter og haver i Stege om arkæologiske fund og Villiam
Houmans foredrag omhandlede metoder til at hente de gode stoffer fra planterne, samme aften udgav vi
Villiams hefte, der var lavet i tilknytning til foredraget.
Til vore foredrag i Folkeuniversitetet er prisen incl. kaffe/te og med lidt rabat til medlemmer. Selv med op til
30 deltagere kan det være svært at det løber økonomisk rundt. Næste år arbejder vi også på 3 foredrag
Ture og besøg
Vi havde første tur i Stege, sammen med naturvejlederen, start i Middelalderhaven og derefter rundt i byen.
Det virkede godt at fortælle om planterne 2 steder.
Ved Keldby Kirke var vi, naturvejlederen og Museet de 3 som fortalte, det var en del af vandrefestivalen.
Ved 2 kirker, nemlig Borre + Elmelunde havde vi tur med Anne Murmann, som fortalte etnohistorier om
rigtig mange planter, vi må ikke placere vore arrangementer i kirketiden.
Sommerturen til Esrum måtte aflyses, der var koldt og meget vådt denne dag.

Planterne
Vores artsliste med historiske planter fra Stege, Møn, Nyord og Bogø vokser og er ret omfattende. Her
registrerer vi de planter vi opdager og får kendskab til. Vi havde en annonce i Ugebladet, den gav omtale og
henvendelser om planter. Også på hjemmesiden har vi alle planter - med fotos. Der gøres et stort arbejde
med at præsentere planterne på internettet.
Indsamling af frø er vigtigt, vi ønsker også at registrere planterne lokalt med deres frø, disse kan sammen
med småplanter anvendes i Middelalderhaven. Vi ønsker at kunne dokumentere planternes herkomst.
Før jul udgav vi en plakat om de historiske planter.
Sti i Stege
Den digitale sti fungerer, vi ønsker også en smule skriftlig formidling af stien, et bykort med ruten og lidt
forklaring.
Vi vil forsøge at lave en snapserute mellem Stege og Nyord, dette forberedes over de næste par år. Vi vil
også – måske i 2017 – forsøge med botaniske stier ved kirkerne.
Pasning og pleje af stier er ikke en opgave for os, kun formidling af planterne.
PR og formidling
Der er fremstillet skifterammer med historiske planter og pr. for vores forening, disse sidder på offentlige
steder, som konsultationer mv.
Der er lavet faktaark for en række planter, disse kommer på hjemmesiden, arkene sidder i temamapper og
kan bruges i Middelalderhaven. Teksterne kan anvendes til flere forskellige beskrivelser. Lige nu er der lidt
over 100 ark, vi skal have beskrivelser af alle planter i Middelalderhaven.
PR for foredrag er mund til øre og lidt omtale i medier.
Vi har 2 fine hjemmesider, her er der meget at læse om foreningen, Middelalderhaven og planterne,
Hjemmesiderne er vort bedste aktiv, her kan interesserede få meget viden. Den tilhørende facebookside er
også et aktiv, naturligvis kun for folk der bruger internet og facebook, men mange følger med i vore
aktiviteter, også den fine kalender før jul med 24 opgaver.
Presse og TV Møn
Vi har fået fin omtale af aktiviteter og starten på Middelalderhaven, tak til Ugebladet og Sjællandske.
Opgaver for foreningens medlemmer
Arbejdsplanen for det forgangne år havde mange aktiviteter, godt samvær og masser af haveglæde. Det har
været dejligt at se hvordan mange aktive har taget fat på opgaverne. I Middelalderhaven er der luget,
plantet, kravlet rundt på knæ, slået græs, skåret grene, lavet kompost, klippet kanter, sat planter i asyl,
planlagt sti, gravet ud til stolper og bygget hegn. Der er rejst et redskabshus, en midlertidig pavillon, bænke
er ordnet og et stort insekthotel er rejst. Medlemmer har foræret planter og redskaber til haven, nogle kom
med kage til havelauget. I løbet af vinteren er havemøblerne passet.
Den nye arbejdsplan sigter også på at der fremstilles produkter af planterne.

Perspektiver
Vores forening udvikler nye aktiviteter, som kan anvendes af byens gæster og de lokale. Vi kan med vore
aktiviteter og med Middelalderhaven – med medlemmernes og andre personer og grupper/samfundets
hjælp og støtte – nå langt til glæde og gavn.
Bestyrelsens beretning v. Lars J Larsen

Nyheder mm.
Budget og arbejdsplan
På generalforsamlingen blev budgettet og arbejdsplanen vedtaget. Dokumenterne ses på hjemmesiden. Her
finder man også foreningens vedtægter oa.
Kalender
På hjemmesiden opdateres kalenderen. Vi bringer dog her som en ekstra service de kendte datoer i 2016.
Noter allerede nu i din egen kalender.
Fra 14. marts kl. 10-12
Havelauget starter – alle mandage
Fra 17. marts
Havelaug alle torsdage ml. 16-18
18. april kl. 15-17
Bestyrelsesmøde
7. maj kl. 10
Lægeurter på Ulvshale
Maj
Praktisk økologi – havenetværket på besøg, v. Anke + LL
23. maj kl. 15-17
Bestyrelsesmøde
28. maj
Cykelturisme – besøg i Middelalderhaven
20. juni kl. 15-17
Bestyrelsesmøde
Aug.
Besøg af 50-års jubilarer fra skole
6 tirsdage i Stege
28/6 – 2/8 + ekstra arr. fredag den 12/8?
7. august
Sommertur til Esrum
2.-3- sept.
Sildemarked i Stege
11. okt. kl. 19
Jens Soelberg, Naturmedicinsk Museum - Folkebiblioteket
21. okt.
Æblets dag i Stege
7. nov. Kl. 19
Snapseurter v. Jens Kruse – Folkebiblioteket
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. Medbring din kaffe/te og praktisk tøj og fodtøj.

Kontingent
Der er fortsat nogle få medlemmer, som ikke har betalt kontingent. Kassereren sender sikkert en mail med
vores kontonummer.

Middelalderhaven og havelauget
Havelauget er kommet godt i gang, flere nye deltagere er med og haven tager sig allerede godt ud. I 2016
mødes de frivillige i havelauget mandage kl. 10-12 og torsdage kl. 16-18. Hvis du vil være med i ny og næ, så
mød op.
Små planter i potter og frø

Havelauget har allerede pakket frø til salg. Vi har vist 40 forskellige, som er samlet i naturen eller høstet af
Middelalderhavens historiske planter. Der er også lavet små potter med planter i, så mangler du lidt til haven
eller mangler du en sjov, anderledes gave, så mød op i Middelalderhaven.
Løgplanter
Flere af vore kendte løgplanter er indført til DK, nogle kom hertil i middelalderen andre lige efter. Vi ønsker
de gamle oprindelige arter i Middelalderhaven, måske kan de stå under havens træer. Der er allerede mange
eranthis og få vintergækker. Kejserkrone gror flere steder og Madonnalilje er sat i Maria-bedet. Liljekonval er
også en maria-plante og forleden fik vi foræret skov tulipan fra Hegnede. Derudover mangler vi dorothealilje,
italiensk skilla, klokkeskilla, kost fuglemælk, nikkende fuglemælk, pinselilje, påskelilje, sibirisk skilla og vår
krokus.
Hvis I kan undvære, så giv en lille blok. Tidspunktet efter blomstring er jo godt til at flytte dem.
Bede tilplantes
I efteråret blev 6 bede delvis tilplantet, nu fortsætter arbejdet med at finde flere planter til hver enkelt tema.
Vi hår sået nogle frø, som gerne skulle give os nogle planter og ellers vil vi købe nogle af de mere specielle,
som er ualmindelige.
Snapseurter i 2 bede
Farveplanter
Lægeplanter
Lægeplanter som hedder officinalis
Maria planter
Og dertil skal et par helt nye bede sættes i gang.
Formidlingsterrassen
En af forårets store opgaver er bygning af formidlingsterrassen. Der skal bruges frivillige, håber du vil være
med. Vi sikrer os hjælp og kloge tanker fra en tømrermester, så konstruktionen bliver god og stærk.
Vi starter sikkert den 20.april.

Ugens plante
Hver uge fra april til september vil vi markere en plante i Middelalderhaven. Teksten og den gode historie
kommer samtidig i Ugebladet for Møn. Det er Lais som har beskrevet planterne.
Biosfære Møn
http://vordingborg.dk/biosfaere-moen/
Hjemmesiden er klar på kommunens hjemmeside, læs hvor langt man er nået. Vi har tilsluttet os, find vores
tekst og fotos under kultur.

