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    København, 18. maj 2016 

 
Referat Danske Landskabsarkitekters generalforsamling L2016 
 
Danske Landskabsarkitekters (DL) ordinære generalforsamling blev afholdt på Københavns Universitet i Køben-
havn fredag den 18. marts 2016. 
 
Referatet skal sammenholdes med årsberetningen ”KUREREN” udsendt i marts 2016. KUREREN kan downloades fra 
DL´s hjemmeside: http://www.landskabsarkitekter.dk/om_os/generalforsamling   
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Referat 
Som indledning bød formand Susanne Renée Grunkin velkommen til KU Festauditorium, og til DLs generalfor-
samling (GF). Herefter var der en kort præsentation af den siddende bestyrelse, sekretariat og redaktør.  
 
1.0 Valg af dirigent  
Efter forslag fra Susanne blev Caroline Andersen valgt som dirigent. Caroline takkede for valget og gav heref-
ter ordet til Annemarie Lund som fortalte, at landskabsarkitekt MDL Torben Michelsen var gået bort den 13. 
marts 2016. Torben arbejdede en del år nært sammen med Georg Georgsen om bl.a. Sorø nye kirkegård og det 
nye idrætsanlæg ved Sorø Akademi. Han efterfulgte også Georg Georgsen som akademigartner. Michelsens 
virke har i høj grad drejet sig om kirkegårdsrådgivning, -planlægning og projektering, overvejende på Fyn og 
Sjælland, hvor han har arbejdet med den traditionelle kirkegårds bevarings- og udvidelsesproblematik. Torben 
Michelsen blev 81 år.  

Herefter meddelte Caroline, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægternes § 7 og § 9. 
Hvis man havde fuldmagter med, var det nu sidste chance for at aflevere dem. Stemmetællere blev valgt, og 
herefter blev dagsorden godkendt. 
 
2.0 Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for 2015-2016  
Caroline Andersen gav ordet til formanden.  
 
Susanne Renée Grunkin gennemgik bestyrelsen arbejde det forgangne år; Bestyrelsen har set tilbage på årets 
begivenheder og aktiviteter. Har vi nået vores mål og hvilken effekt havde indsatserne?  
 
Der viser sig overordnet to klare billeder: 1. Opmærksomhed på landskabsarkitektur; Den fagspecifikke viden 
om vejen til gode og robuste vækst- og levemiljøer for planter, dyr og mennesker, biodiversitet, klima- og bære-
dygtige løsninger kombineret med blik for større skala ift. rum, æstetik, helhed og sammenhæng er en efter-
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spurgt kompetence. DL´s sekretariat får desuden flere og flere henvendelser fra organisationer, der inviterer til 
nye samarbejder. Det handler om at omverdenen har fået øje på landskabsarkitekturen som det, der kan bidrage 
til at samle os og forbinde os – at vi også skaber rum og steder for alle, ligesom vi bidrager til at løfte et sam-
fundsansvar ikke mindst ift. klima og socialitet. 2. Kollegial samfølelse; Vi er gode til at interesserer os for hin-
anden og dele synspunkter og berige hinanden fagligt. Aktivitetsmålinger på DLs hjemmeside bekræfter, at 
mange følger med i nyheder, portrætter og begivenheder. Ved Høstdebatten i oktober om drift som designpara-
menter var også stor opbakning og diskussionslyst. Det kom også tydeligt til udtryk ved uddeling af Dansk Land-
skabspris 2015 i Folketingets Fællessal hvor kulturministeren overrakte prisen. Begivenheden viste hvordan vi 
kan være sammen om anderkende de nominerede projekter og hylde det vindende projekt Novo Nordisk Natur-
park af SLA.  
 
3. Det vi nåede;  
Kommunikation – Med vores øgede fokus på kommunikation har vi søgt at samle budskaber mod fælles mål og 
skabe større sammenhæng, i de talerør vi har. Vi gør brug af pressemeddelelser og får henvendelse om inter-
views, eksempelvis fra Licitationen og Jord & Viden. Vi har haft et debatindlæg i Jyllandsposten om Tivolihuset 
og i Information om bekymring for Planlovens effekt på de danske kyster, og vi har afgivet flere høringssvar. 
Samtidig har man kunne følge DL-siden i LANDKAB og Formandens Klumme via Facebook og nyhedsbrev med 
korte fagaktuelle indlæg med størst mulig bredde af emner. 2015 blev desuden året hvor de digitaliserede år-
gange af LANDSKAB fra 1920 til 1961 blev offentliggjort og frit tilgængeligt på DLs hjemmeside. Tidsskriftet 
LANDSKAB er som altid et vigtigt kommunikativt aktiv for DL og for vores medlemmer.  
Medlemsengagement – medlemmer har arrangeret rundvisning på Tåsinge Plads og DONGs græslandskab. 
Tredje Natur har stået for Åben Tegnestue, og vi har holdt oplæg for de nye studerede på KADK og KU 
SCIENCE. I samarbejde med AAØ har vi holdt et åbent arrangement om byudvikling i Aarhus Havn på DOKK1. 
Dette har været nogle af årets arrangementer og det er i alt blevet til 10 faglige og sociale arrangementer i årets 
løb. 
Netværk – Udover at DLs mange repræsentanter i råd og udvalg som fastholder og udbygger foreningens net-
værk og indflydelse har vi internationalt skabt opmærksomhed da vores deltaget Anja Boserup Qvist er udnævnt 
som Secretary General i IFLA Europe. Vi har deltaget i Nordisk møde i Stockholm, IFLA World Congress i Mo-
skva og FILA Europe generalforsamling i Lissabon. Ved Arkitekttopmødet, arrangeret af Danske Ark i november 
stillede vi med tre bestyrelsesmedlemmer. Resumé af temaerne Bæredygtighed, Arkitekturpolitik samt Konkur-
rencer som forretningsstrategi kan findes på vores hjemmeside. Et stort netværk er også udbygget gennem 
planlægning af Byens Gulv-konference som DL har været medarrangør af.  I oktober inviterede Landsforeningen 
for Bygnings- og Landskabskultur DL sammen med andre relevante foreninger til Planlovsdebat med Miljømini-
steren. DLs bidrag kan læses i LANDSKAB og på hjemmesiden. DL er desuden inviteret med i Københavns 
Kommunes nye Bypanel der skal give anbefalinger til at højne den arkitektoniske kvalitet i udviklingen af byen. 
Allerede ved første møde i januar røg landskabsarkitekturen helt til tops på dagsorden. 
Susanne rundede beretning af med at udtrykke glæde over at DL medlemstal det sidste år er steget markant og 
selvom 49 medlemmer har valgt at udmelde sig, er der kommet 93 nye til.  
  
Karen Sejr spurgte, om man havde reflekteret over, hvorfor medlemstal var steget så betydeligt. Susanne og 
Lillan Thomsen mente, at det var en mere og målrettet kommunikation iværksat af Karen og tidligere bestyrel-
sen og som den nuværende bestyrelse havde fortsat det seneste år. Det tilsammen med en større synlighed i 
debatten, relevante arrangementer bl.a. et stort anlagt arrangement ifm. uddeling af landskabsprisen samt inter-
nationale forelæsninger der gjorde en forskel Vi er også langt mere synlige på de sociale medier, senest med en 
spritny Instagram profil, hvor vi når vidt omkring også i fagkredse. Vi slår i det hele taget lidt mere ud med arme-
ne, og så bliver der lagt mærke til, at der sker spændende ting i DL regi. Samtidig bliver vi bliver inviteret med til 
flere samarbejder. Herved bliver der skabt en positiv opadgående spiral.   
 
Liv Oustrup bemærkede, at der dog stadig var mange som meldte sig ud. Har DL en idé om hvorfor? Lillan 
fortalte, at svarene var meget varieret, men svar som økonomi, skift af fag eller at man ikke benytter sig af DLs 
aktiviteter var de tre oftest forekommende svar.  
  
Det blev forslået, at DL deltager i fagrelaterede messer for at skabe synlig her. Dette vil bestyrelsen overveje. 
Der blev herefter spurgt ind til, hvad vi gør for at præsentere DL på skolerne. Vi har holdt oplæg for de nye stude-
rede på KADK og KU SCIENCE og ved åben tegnestue deltog et stort antal studerende. Det overvejes at lave 
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flere lignende arrangementer. Der var desuden stor ros fra generalforsamlingen ift. arrangementet med uddeling 
af Dansk Landskabspris 2015. En prisuddeling som også fik god politisk bevågenhed og presserespons.  
  
Herefter præsenterede Bjørn Ginman regnskab for 2015. Se punkt 5.1.  
 
Bestyrelsens beretning gav i øvrigt ikke anledning til yderligere bemærkninger og blev herefter godkendt med 
applaus. Beretning kan i sin helhed læses i årsberetningen KUREREN og kan downloades via DL´s hjemmeside; 
http://www.landskabsarkitekter.dk/om_os/generalforsamling   
 
3.0 Virksomhedsplan 2015-2016 
Susanne Renée Grunkin gennemgik virksomhedsplan; Bestyrelsen har gennem 2015 oplevet stor interesse fra 
omverdenen for vores fag. Vores kompetencer er en selvfølge både i landskabs- og byudviklingen, forvaltning og 
drift og i bolignære udemiljøer. Vi planlægger og træffer beslutninger der kan gaven både miljø, planter og dyr – 
og så handler det også om mennesker. Fordi opmærksomheden på faget og os er skærpet, skal vi også være 
gode til at fortælle, hvem vi er og hvad vi kan.  
 
Følgende fokusområder for den næste års arbejde er: Kommunikation – Netværk – og Tiden og sigtemålet for 
arbejdet er beskrevet i tre indsatsområder med overskifterne; 
 

• KOMMUNIKATION - DL vil fortsætte med at formidle værdien af landskabsarkitekturen og landskabsar-
kitektens rolle og potentielle nye roller. DL vil fortsat med at dække medlemmernes interesse for at få 
formidlet aktuelle faglige begivenheder og problemstillinger. 

• NETVÆRK – DL skal fortsat udvikle, og skabe nye, relationer til relevante foreninger, der deler vores in-
teresser og faglighed. Indadtil skal DL fortsat sikre attraktive muligheder for at medlemmerne kan net-
værke. 

• TIDEN – I år vil DL forfølge begrebet tid, fordi tiden er en præmis i landskabsarkitekturen på en måde, 
der differentierer os fra andre grene af arkitekturen. Det handler især om natur/bynatur, og det grønne i 
vækst. Det handler også om vægtignet mellem bevaring overfor udvikling, om midlertidighed overfor det 
holdbare og bæredygtige, om perspektivering overfor erfaring. Vi arbejder på et nyt DL fagdommerpa-
nel, vi retter blikket mod læring fra havekunst som vores historiske baggrund, og vi fejre DLs 85 års jubi-
læum med refleksion og fremsyn. 

 
Virksomhedsplanen er tænkt som et strategisk og dynamisk redskab, der kan være rammesættende for besty-
relsens arbejde.  
 
Marie Thing bemærkede, at det var glædeligt, at bestyrelsen tager emnet ”TIDEN” op. Tiden er et utroligt vigtigt 
parameter vi som landskabsarkitekter arbejder med.  
 
Caroline Andersen takkede for fremlæggelse. Herefter blev virksomhedsplanen for 2016-2017 godkendt. 
  
Virksomhedsplanen kan i sin helhed læses i årsberetningen KUREREN og kan downloades fra DL´s hjemme-
side.   
 
4.0 Indkomne forslag  
Der var ikke indkommet nogen forslag til vedtægtsændringer. 
 
5.0 Økonomi  
 
5.1 Årsregnskab 2015 
Bjørn Ginman gennemgik kort regnskabet og redegjorde for årets resultat; Udviklingen af foreningens medlems-
tal giver større råderum. Hovedparten af vores økonomiske midler bruges stadig på sekretariat, på LANDSKAB 
og på at lave forskellige arrangementer. Et budgetteret underskud for 2015 på 10.845 kr. er vendt til et overskud 
på 10.958 kr. og må siges at være tilfredsstillende. 
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Foreningen egenkapital er pr. 1. januar 2016 på 519.212 kr. og vi er således fortsat velpolstret til den daglige 
drift.  Formuen bør ikke være mindre end foreningen altid kan svare sine forpligtelser i en ophørssituation, og 
revisor anbefaler derfor, at DL´s egenkapital ikke er mindre end 440.000 kr.  
 
Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet for 2015. 
 
5.2 Budget for 2016 
Bjørn Ginman præsenterede et budget, hvor der var lagt op til merforbrug på 40.000 kr. Kort kunne han fortælle, 
at selvom der naturligvis var rigtig mange mellemregninger, kunne det budgetteret medforbrug på 40.000 kr. 
henføres til det beløb, som bestyrelsen havde valgt at sætte af til at fejre DL 85 års jubilæum. En ændring i op-
stilling af budgettet synliggjorde nu udgifter til lejemål ift. de samlede udgifter til sekretariatet. 
 
Generalforsamlingen godkendte herefter budget for 2016.  
 
6.0 Valg  
Bjørn Ginman har valgt ikke at genopstille, og Susanne Renée Grunkin takkede Bjørn for hans indsats og enga-
gement i foreningsarbejdet gennem de sidste fire år.  Lillan Thomsen tilføjede, at hun ville komme til at savne sin 
gode kasserer. 
 
6.1 Valg til bestyrelsen  
Fire ordinære bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter skulle vælges til bestyrelsen. Fire for perioden 2016-18 
samt to suppleanter for perioden 2016-17.  
 
Jakob Sandell Sørensen, Thomas Juel Clemmesen, Tine Vogt Lausten, Ole Mouritsen og Philip Dahlerup Chri-
stensen genopstillede. Lise Kloster Bro opstillede som ny kandidat. Efter motivationstaler blev der stemt på de 
opstillede kandidater, og resultatet blev som følger: 
  
Jakob Sandell Sørensen, Thomas Juel Clemmensen og Tine Vogt Lausten genvalgt for perioden 2016-18. Lise 
Kloster Bro blev valgt for perioden 2016-18. Ole Mouritsen og Philip Dahlerup Christensen genvalgt – begge som 
suppleanter for perioden 2016-17.  
 
Den nye bestyrelse er: 
Susanne Renée Grunkin/ikke på valg 
Elzélina Van Melle/ikke på valg 
Louise Axholm/ikke på valg 
Thomas Juel Clemmensen/genvalgt 
Tine Vogt Laustsen/genvalgt 
Jakob Sandell Sørensen/genvalgt 
Lise Kloster Bro /nyvalgt 
Ole Mouritsen/genvalgt suppleant 
Philip Dahlerup Christensen/genvalgt suppleant 
Andras Faartoft/studenterobservatør/ikke på valg 
 
6.2 Valg af parlamentarisk revisor og suppleant  
Både Poul Børge Pedersen og Erik Termansen (suppleant) genopstillede. Begge blev genvalgt for perioden 
2016-17 
 
6.3 Valg til LANDSKABs redaktionsudvalg  
Der skulle vælges en repræsentant og en suppleant til LANDSKABs redaktionsudvalg. Opstillede kandidater blev 
valgt ved kampvalg ved skriftlig afstemning, og resultatet blev som følger: 
 
Ulrik Kuggas genvalgt for perioden 2016-18, Anne Dahl Refshauge blev genvalgt som suppleant for perioden 
2016-17. Jacob Fischer og Liv Oustrup var ikke på valg. 
 
6.4 Valg til Retsudvalget  
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Hele Retsudvalget var på valg for perioden 2016-18, Karen Attwell og Lotte Kunstmann genopstillede ikke. Bo 
Hune fra Odense Kommune og Jeremy Dennis fra Roskilde Kommune opstillede uden modkandidater. Retsud-
valget blev således valgt uden kampvalg og består de næste to år af flg. medlemmer. 
 
Marie Thing   - praktiserende 
Michael Finke   - praktiserende 
Henning Looft (formand for udvalget) - praktiserende  
Karin Nygaard Corfitzen   - privat ansat 
Mogens Bundgaard  - privat ansat 
Bo Hune   - offentlig ansat 
Jeremy Dennis   - offentlig ansat 
  
6.5 Valg til Bedømmelsesudvalget  
Der skulle vælges én person til Bedømmelsesudvalget og det skulle være en offentlig ansat jf. vedtægterne. 
Rune Bugge Jensen havde stillede sig til rådighed og blev valgt uden modkandidat for perioden 2016-18. 
 
Bedømmelsesudvalget består nu følgende medlemmer: 
Jacob Fischer   - (privatpraktiserende) / ikke på valg/2015-17 
Rune Bugge Jensen   - (offentlig) / genvalgt/ 2016-18 
Steen Allan Bøtcher Høyer   - (KADK) / udpeget af DL 
Torben Dam   - (KU) / udpeget af DL 
DL´s formand   - Fast medlem 
 
6.6 Valg til IFLA/IFLA Europe 
Anja Boserup Qvist genopstiller ikke efter 2 x 3 år på posten som international delegat. Jeremy Dennis stillede 
op til valg, og efter motivationstale blev Jeremy valgt for perioden 2016-19.  
 
7.0 Beretninger 
I et forsøg på at gennemgå generalforsamlingens mange punkter, uden at det blev for tidskrævende, ville beret-
ningerne som udgangspunkt ikke blive gennemgået. Spørgsmål og kommentarer var naturligvis velkomne.  
 
Permanente udvalg 
7.1 Bedømmelsesudvalget v/Susanne Renée Grunkin 
Beretning blev taget til efterretning. 
 
7.2 LANDSKABs redaktionsudvalg v/Jacob Fischer 
Beretning blev taget til efterretning. 
 
7.3 Retsudvalget v/Henning Looft 
Beretning blev taget til efterretning. 
 
Ad hoc udvalg 
 
7.4 Arrangement/debatudvalg Fynske Planlæggere v/Anne Ramborg 
Beretning blev taget til efterretning.  
 
7.5 Landskabsprisen v/Bo Holm-Nielsen 
Der var ros fra generalforsamlingen for et godt juryarbejde og vellykket arrangementet i Folketingets Fællessal.  
 
Beretning blev herefter taget til efterretning. 
 
7.6 Tænketank v/Sonja Poll 
Beretning blev taget til efterretning. 
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Repræsentationer 
 
7.7 IFLA/IFLA Europe v/Anja Boserup Qvist 
Beretning blev taget til efterretning.  
 
7.8 Dansk Byplanlaboratorium v/Johanne Heesche 
Beretning blev taget til efterretning. 
 
7.9 Dansk Legeplads Selskab (DLS) v/Tina Thiel Beck 
Beretning blev taget til efterretning. 
 
7.10 Nordisk Vejteknisk Forbund v/Kristine Leth Juul 
Der er ikke indgået beretning for 2015. 
 
7.11 Fonden for Træer og Miljø v/Lone van Deurs 
Beretning blev taget til efterretning.  
 
7.12 Frøkildeudvalget v/John Norrie 
John Norrie fortalte, at udvalget er et nationalt udvalg, hvis formål er at udpege det bedst mulige plantemateriale 
til brugerne, af de busk- og træarter der ikke er omfattet af EU-lovgivningen. Brug listen over anbefalede arter og 
frøkilder i dit område, samt hvor frøkilden bliver produceret. Alle er velkommen til at kontakt John for spørgsmål.  
Beretning blev herefter taget til efterretning.  
 
7.13 Det nye Vejregelråd/Vejdirektorat v/Annelise Lauritsen 
Beretning er ved en fejl desværre ikke kommet med i KUREREN. Bringes her i sin helhed: 
Vejregeludvalget – under Vejdirektoratet - forestår udarbejdelse og ajourføring af regler for udformning af trafik-
arealer. I 2014 har udvalget udarbejdet et forslag til ’ Håndbog om tracering af veje og stier i byen’ – som er del 
af serien ’ Byernes Trafikarealer’. Den erstatter Hæfte 2 Traceringselementer’ fra 2000. 
Vejregelgruppen, som har udarbejdet håndbogen består af repræsentanter for Vejdirektoratet, repræsentanter 
fra Århus, København og Hørsholm Kommuner, Østjyllands Politi, Grontmij samt en ad-hocgruppe med repræ-
sentanter for Vejdirektoratet og Rambøll. Undertegnede har bidraget med kommentering af forslaget for Danske 
Landskabsarkitekter. 
 
Kommentar til revideret forslag til ’Håndbog om tracering af veje og stier i byen’:  
I sidste uge modtog jeg et revideret forslag til kommentering. Jeg kunne konstatere, at der er indføjet tekster om 
forhold til eksisterende bebyggelse, hvilket var en væsentlig del af mine kommentarer til det første udkast. Det 
drejer sig om at man ved udformning af veje skal registrere og tilpasse anlægget til bygningsfacader, sokler, 
trærækker, ledninger og rør under terræn.  
Afsnittet om visuelle arbejdsmetoder er desuden blevet udvidet med flere egnede eksempler end det oprindelige, 
som jeg fandt utilstrækkelig. 
 
Det har været hensigten at påpege det ønskelige i, at vejledningen inddrager vejenes omgivelser som forudsæt-
ninger for tracéringen, da gaderne og vejene jo er dele af byens helhed. Den landskabelige vurdering af vejan-
læg er en interessant og nødvendig del af planlægningsarbejdet, og det glæder mig at kommentarerne er blevet 
brugt i det reviderede forslag.  
 
7.14 Dansk Center for LYS/jury for Den Danske Lyspris v/Rune Bugge Jensen 
Beretning blev taget til efterretning. 
 
7.15 Styregruppen for Temahaverne i Valbyparken v/Stine Bærentzen 
Beretning blev taget til efterretning. 
  
7.16. Kåringsudvalget for Skovfrø- og planter v/John Norrie 
Beretning blev taget til efterretning. 
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7.17 Skov og Landskabs Rådgivende udvalg for Park og Landskab v/Thomas Juel Clemmensen 
Der er ikke indgået beretning for 2015. 
 
7.18 Det Særlige Bygningssyn/Kulturstyrelsen v/Steen Høyer  
Der er ikke indgået beretning for 2015. Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen at tage kontakt til Steen 
Høyer for at høre om, hvad der sker i udvalget. 
 
7.19 Udvalget for ”Et grønnere Danmark” v/Henning Looft 
Beretning blev taget til efterretning. 
 
7.20 Københavns Kommunes Bypanel v/Susanne Renée Grunkin 
Beretning blev taget til efterretning. 
 
8. Eventuelt  
Chanette Ingemann Nielsen foreslog, at der var mere information på DLs hjemmesiden, om hvordan man kan 
blive sponsor for foreningen. Det gode forslag blev taget til efterretning. 
 
Susanne takkede dirigenten for at lede os sikkert gennem generalforsamlingen, og herefter erklærede Caroline 
den officielle del af generalforsamlingen for afsluttet. Dagen sluttet af med fælles Byhøst middag i KUs nye Fæl-
leshus på Rolighedsvej 23.  
  
Referent: Lillan Thomsen 
 
 
 
Godkendt 1. juni 2016 
  

  
Caroline Andersen  Susanne Renée Grunkin 
Dirigent    Formand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


