
Foreningen Historiske Planter 

 

 
Gældende vedtægter for Foreningen Historiske Planter 

 

 

§ 1 Foreningens navn og art 

Foreningens navn er: Foreningen Historiske Planter 

Foreningen har fokus på reliktplanter gennem oplysning, dyrkning og anvendelse 

 

§ 2 Foreningens formål 

Foreningen driver Middelalderhaven i Stege 

Foreningen arbejder for at bevare, registrere og formidle reliktplanterne, især på Møn og gerne i 

kommunen 

Foreningen arbejder for at udbrede kendskabet til historiske planter, historiske haveanlæg og tager initiativ 

til foredrag, ture, ekskursioner og omvisninger  

Foreningen ønsker at fremme botaniske oplevelser og foreslå stiforløb i lokalområdet 

Foreningen vil anvende de historiske planter, formidle recepter, metoder og produkter 

 

§ 3 Foreningens generalforsamling 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, her kan alle betalende medlemmer deltage med 1 

stemme 

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse ved simpelt flertal.  

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens drift. 

På den årlige generalforsamling er der følgende faste dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Fremlæggelse af årsberetning 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

4. Fremlæggelse og godkendelse af arbejdsplan for det efterfølgende år 

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 

6. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår 

7. Valg til bestyrelsen og evt. suppleanter hertil 

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant 

9. Indkomne forslag 

10. Eventuelt 

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 10 dage før generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen indkaldes senest 14 dage før afholdelsen via foreningens digitale kalender og gennem 

epost til medlemmerne. Den afholdes hvert år i januar kvartal. 

Ekstraordinær generalforsamling kan med tidligere nævnte frist indkaldes på foranledning af bestyrelsen 

eller når 20 medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom, og gennemføres senest 30 dage efter 

modtagelsen af henvendelsen. 

På generalforsamlingen kan der nedsættes arbejdsgrupper. 

 

§ 4 Foreningens bestyrelse, sammensætning og valg  

Bestyrelsen består af 5-7repræsentanter, valgt for 2 år af gangen. Der søges valgt repræsentanter hvert år.  

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer. 

Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening 



Bestyrelsen udpeger formand for havelauget 

Bestyrelsen mødes mindst hvert kvartal 

Der kan vælges suppleanter til bestyrelsen 

Der vælges 2 revisorer og revisorsuppleant hvert år 

 

§ 5 Havelauget 

Havelauget har en formand, udpeget af bestyrelsen 

Havelaugets formand samler en kreds af frivillige til arbejdet i Middelalderhaven 

Havelaugets formand organiserer arbejdet 

Blandt havelaugets medlemmer er der en række ressourcepersoner med opgaver 

 

§ 6 Samarbejdet med Menighedsråd o.a. 

Foreningen samarbejder med menighedsrådene, som står bag Morten Reenbergsgaard 

Foreningen samarbejder med lokalsamfundet, kommunen, handelstandsforeningen, naboer, øvrige 

menighedsråd, Lokalrådet, museerne, turistorganisationen og foreningsliv 

Foreningen søger et nationalt og internationalt samarbejde med tilsvarende foreninger og gerne med 

statslige myndigheder 

 

§ 7 Foreningens adresse 

Foreningens adresse er hos den til enhver tid valgte formand for foreningen. 

 

§ 8 Foreningens budget og arbejdsplan 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret 

Foreningens bestyrelse skal årligt udarbejde forslag til arbejdsplan med tilhørende budget for foreningens 

virke 

Arbejdsplan med budget skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse 

Foreningens økonomi hviler på kontingentindbetalinger, salg af planteprodukter, andre former for 

indtægter samt gaver og donationer 

 

§ 9 Foreningens regnskab og beretning 

Foreningens bestyrelse er ansvarlig for udarbejdelse af regnskab 

Foreningens regnskab skal revideres af de valgte revisorer 

Formanden udarbejder en årsberetning, som godkendes af bestyrelsen 

 

§ 10 Vedtægtsændringer og ophævelse 

Beslutning om vedtægtsændringer og om foreningens ophævelse kan kun ske på generalforsamlingen, når 

det fremgår af dagsordenen 

Såfremt foreningen ophæves overgår aktiverne til botaniske formål 

 

Vedtaget den 9. oktober 2013 

 

Attesteret af ordstyreren 

Stig Ryhl 

 

Samt tilføjelse på generalforsamlingen marts 2015  

Samt ændringer på generalforsamlingen 2019 
 

 

 

 



 

Note 1 

Definitioner 

Middelalderplanter blev indført til landet i årene 1066 - 1536 

Historiske planter har haft en betydning i mange hundrede år 

Levende fortidsminder er planter, som med frø eller plantedele, findes arkæologisk ved udgravninger 

Reliktplanter findes fortsat, evt. efterladt efter en tidligere større bestand 

Kulturreliktplanter har været anvendt af mennesker og vokser på steder med en kulturhistorie 

 

Note 2 

Plantevalget i Middelalderhaven 

I Middelalderhaven i Stege vokser der lokale planter, disse blev indført og anvendt for lang tid siden. Vi har indsamlet planter eller 

frø i Stege, på Nyord, på Bogø, på hele Møn – og især på historiske steder, som middelalderkirkerne og gamle landsbyer. 

I Middelalderhaven vokser endvidere kulturreliktplanter som i dag vokser andre steder i landet og nogle som kun findes hos 

plantehandler og i frøfirmaer. 

Middelalderhaven er opbygget tematisk, derfor har vi også valgt almindelige danske planter, som passer til de 19 temaer og disses 

anvendelse.    

 

Note 3 

Planternes anvendelse 

Vi har en levende samling af historiske planter. 

Vi stiller vore planter til rådighed for interesserede. Det kan være højere læreanstalter, historiske haver, projekter i kommuner og 

middelalderkøbstæder samt naturligvis til private plantenørder og haveentusiaster. 

Der har været og er fortsat stor interesse for vore historiske planter. Mange ønsker selv et haveapotek i baghaven, nogle vil gerne 

stifte bekendtskab med planterne ved selv at dyrke dem, vi kan tilbyde gamle sorter, gode biplanter og flotte stauder.  

Middelalderhaven er altid åben og planterne kan studeres året rundt 

I sommerhalvåret har vi arrangementer, hvor der fortælles og formidles om udvalgte planter. 

Vi har omkring 400 forskellige interessante planter. 

Vores frøbank vil indeholde over 100 forskellige arter hvert år. 

 

Note 4 

Viden og læring 

Vores årsskrift Althea og hefter og brochurer omhandler udvalgte planter. 

Vore hjemmesider indeholder faktaark om historiske planter. 

Vore hjemmesider indeholder fotos af planterne. 

Vore hjemmesider indeholder mange sider om vores forening og aktiviteter og middelalderhave 

Vore omvisninger, foredrag og ture giver viden om planterne. 

Deltagelse i havelaugets arbejde, med pasning, indsamling af urter og frø, formidling og samarbejde giver personlig udvikling og 

plantekundskab. 

 

Note 5 

Medlemskab 

Vi har følgende medlemsformer: 

Kontingent 225,- kr. for en husstand  

Kontingent 150,- kr. for et medlem 

Støttemedlem 100,- kr. pr. år  

Støttemedlem erhverv og skoler 250,- kr. pr. år 

 

  

 


