Nyheder maj-juni 2021
Kære alle medlemmer,
Vi starter med referatet fra vores generalforsamling
Referat
Generalforsamling Foreningen Historiske Planter, 10. Maj 2021, Morten Reenbergs gård.

1. Formanden bød velkommen til de 18 fremmødte deltagere, og åbnede med første punkt på
dagsordenen, valg af dirigent. Valget faldt på William, som takkede for valget og konstaterede at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.
På bordene var der lagt dagsordenen, budget 2021, og regnskabet for 2020.
2. Årsberetning: Derefter gik formanden over til sin årsberetning, hvor især corona-effekter havde
haft stor indflydelse på vores planer, og møder. Meget blev af samme grund aflyst i 2020.
Beretningen blev godkendt med klapsalver. Der var et enkelt spørgsmål ang. 2 nye planter som blev
spottet ifm en aktivitet: den ene var Moskus Katost, og den anden Krybende Læbeløs. Begge
planter vil blive en del af vores have i fremtiden.
3. Fremlæggelse af regnskabet: Jens gennemgik regnskabet for 2020, de helt store overskridelser var
større donationer og større salg end budgetteret, det var der ingen der havde negative synspunkter
på. Alt i alt et meget positivt økonomisk år for foreningen. Regnskabet blev godkendt, og der fulgte
stor ros til både kassereren og foreningens evne til at tjene og spare op. Pr. 01jan21 var likviderne
på 191.843 kr.
4. Fremlæggelse og godkendelse af arbejdsplan: Stort fokus på Fremtiden, og et stort ønske om et
klubhus fremgik af planen. Planen blev godkendt uden kommentarer.
5. Budget 2021: Budgettet for 2021 blev gennemgået af Jens. Budgettet blev lagt i Januar, og viser
allerede gode takter med overskridelser på plussiden. En stor ordre til Løgum Kloster Højskole,
aktiviteter som skaffer penge til foreningen, samt en god start på salg af planter, frøposer og
Altheaer skæpper godt i kassen. Budgettet blev godkendt uden indsigelser.
6. Kontingent for 2022: Samme beløbsstørrelser som i 2020.
7. Valg til bestyrelsen: Inger Lise Harpsøe, Gisela Sellner, William Houman, Lars Larsen ville gerne
genvælges, og det blev de. Karenn Becker ønskede at træde ud af bestyrelsen efter 4 år, og Marie
Oved blev anbefalet som erstatning for Karenn. Marie blev valgt og takkede for valget, Karenn blev
af formanden takket for sin store indsats.
Morten Friis er valgt som suppleant for et år af gangen, Morten ville gerne fortsætte og blev
dermed valgt for endnu et år.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant: Stig Ryhl tager gerne en tørn mere, Claus Mazanti ønskede ikke
genvalg. Stig blev genvalgt, og som erstatning for Claus træder Anders ind. Kinner er
revisorsuppleanten og ønskede genvalg, hvilket hun blev.
9. Indsendte forslag: Ingen

10. Evt: Thomas Andreasen bad om ordet, ville gerne fortælle en lille anekdote som udmøntede sig I at
fonden overrakte vores formand en donation på 25.000 kr.
William takkede for god ro og orden, og afsluttede generalforsamlingen. Derefter gik arbejdet i gang med at
fylde frøposer med bi- og sommerfugle frø. Et glas vin eller vand blev nydt under arbejdet.
17maj21/ilh

Donation
Ilse og Thomas fra Næstved deltager i flere af vore aktiviteter, på årets generalforsamling medbragte de en
flot grøn mulepose med broderier. I posen var der et meget flot donationsbevis. Thomas skriver derom:
Om baggrunden for tildeling af donationen til Foreningen Historiske Planter:
”I min egenskab af regnskabsfører i en større national forening kom jeg i 00-erne i forbindelse med
overlæge Harold Christian Skott, Schweiz, der støttede formål, ”at bevare og fremme danske interesser”.
Min hustru, Ilse, der er uddannet apoteksassistent havde på dette tidspunkt taget uddannelse som
helsekostrådgiver i Matas og i uddannelsesforløbet været på kurser i Schweiz og herunder besøgt
naturopaten A. Vogels virksomhed. Sammenhængen mellem naturmedicin og lægeplanter var min hustru
og dr. Skott begge meget grebet af og det medførte flere besøg af dr. Skott hos os i Næstved med mange
områdefaglige diskussioner til følge.
Kort før sin død i 2003 bad dr. Skott mig oprette en fond i hans navn, hvilket jeg naturligvis gjorde med
glæde.
Den fond blev jeg således administrator for, - og det er jeg stadig.
Som mange ved er jeg utrolig glad for at komme her i foreningen og i Middelalderhaven og det er mig
derfor en stor glæde på vegne af Overlæge H. C. Skotts Fond at overrække Foreningen Historiske Planter en
lille donation som påskønnelse for det helt fantastiske arbejde I gør, og jeg er sikker på, at hvis dr. Skott
havde levet, ville han have været her i foreningen.
Tak for Jeres store indsats.”
Vi takker også mange gange, både fonden og Ilse og Thomas

Alrunens rod
Forleden havde vi besøg af Jens Soelberg, som indsamler alle planter, der er nævnt i danske farmakopeer.
Vi har mange planter, som over årene skal indgå i Universitetets Biobank og denne gang var det rødder,
som Jens hentede. 30 gæster mødte op for at høre om planten og for at se den blive gravet op. Tak til alle
som deltog og underholdt.

Vilde blomsters Dag
Søndag den 20. juni kl. 10 – 12.30
Denne dag er der 68 ture i DK, desuden også i alle de nordiske lande.
Vores forening indbyder til en tur rundt i Stege, hvor vi leder efter levende fortidsminder.

Turen starter og slutter i Middelalderhaven, ellers bevæger vi os rundt på stræder og stier, leder på
udyrkede arealer, under hække og på urolig jord.
Morten Friis, Villiam Houman og Lars J Larsen fører deltagerne rundt i Stege.
Turen er gratis

Historisk-Botanisk Have 100 år
Onsdag den 23. juni kl. 10-14
Den skønne have i Vordingborg blev anlagt for 100 år siden. Dagen fejres med aktiviteter og blomster og
Handelstandsforeningen har inviteret os til at stå på torvet med en bod.
Der er i skoleårets sidste dage planlagt forløb om botanik v. museet.
Markering af festdagen kendes ikke endnu.
Munkehave i Præstø
Lørdag den 29. juni indvielse kl. 14

Kalender 2021

Havelauget

Alle mandage og torsdage kl. 10-12
Havelauget starter mandag d. 15. marts og torsdag d. 18. marts

Arrangementer

Vilde blomsters Dag i Stege d. 20. juni kl. 10 – 12.30
Historisk-Botanisk Have Vordingborg, stand kl. 10-14 den 23/6
6 markeds-tirsdage – 29/6 – 6/7 – 13/7 – 20/7 – 27/7 – 3/8 kl. 11-16
4 søndage i juli – 4/7 – 11/7 – 18/7 – 25/7
Ren Dag august, mandag d 16/8 kl. 11-14, Karenn er praktisk
Sommerudflugt, august Rønnebæksholm
Middelalderdage Rønnebæksholm d. 21. aug.

Møder og Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøde 26. maj kl. 10
Bestyrelsesmøde 16. juni kl. 10

Omvisninger og besøg
Tirsdag d. 17. aug ca. 16.00

Lars J Larsen
Den 25. maj 2021

