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Repræsentantskabsmøde 2016
LØRDAG DEN 18. JUNI 2016 PÅ GERLEV KRO
DELTAGERE
Repræsentantskabet:
Niels Juhl Bundgaard (NJB, DDF)
Erik Dahl Kjær (EDK, DDF)
Jette Dahl Møller (JDM, DDF)
Hans Erik Lund (HEL, DDF)
Henrik Jørgensen (HJ, Danmarks Naturforening)
Peter de Neergaard (PdN, Dansk Skovforening og Skovhistorisk Selskab)
Elzelina van Melle (EvM, Danske Landskabsarkitekter)
Jens Riis (JR, Det Danske Rosenselskab)
Bente Siiger Lustü (BSL, Haveselskabet)
Hans Ove Pedersen (HOP, Park- og
Naturforvaltere)
Niels Riegels (NR, Personligt medlem)
Støttekreds:
Jørgen Lilholm Petersen
Christian Madsen
Kirsten Dupont Hartmann
Per Højrup
Gerlevparkens Venner:
Lene Møller (LM)
Bente Ottesen (BO)
Jan Tørring (JT)
Henni Steffensen (regnskab (FU))
Fraværende/afbud:
Katherine Richardson
Torben Leisgaard
Leif Rasmussen
Christian Als
Ole Byrgesen
Tove Hyllested
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1. Velkomst
Niels Juhl Bundgaard (NJB) bød velkommen til repræsentanter, støttekreds, Gerlevparkens Venner og ledsagere, i alt 20
personer.
Da der var 12 af 18 mulige repræsentantstemmer til stede, var forsamlingen beslutningsdygtig.
2. Valg af dirigent
EDK blev foreslået og valgt som dirigent.
EDK konstaterede at repræsentantskabet
var udsat fra maj til juni efter forespørgsel
og uden protester samt at den var lovligt
indvarslet. EDK gav ordet til NJB.
3. Fælles beretning fra formanden
for repræsentantskabet og for forretningsudvalget
Da formanden for repræsentantskabet,
Katherine Richardson, var forhindret i at
deltage i mødet, blev der aflagt en fælles
beretning for repræsentantskabet og forretningsudvalget (se side 10).
4. Bemærkninger til beretningen
PdN: er de 160.000 kr., som er afsat til
træfældning stadig nødvendige/relevante?
Svar (HS): Nej.
XX: Kommunikerer vi tilstrækkeligt på
Facebook og hjemmeside?
Svar (HEL): Facebook-side (#Gerlevparken) blev startet for et par år siden og
kører fint. Der lægges mange flotte billeder
ind af gæster i Gerlevparken. Hjemmesiden for Gerlevparken forventes klar ca. 1.
juli. Den nye formand for Gerlevparkens

Venner (Sussie) har gode kontakter i Frederikssund Kommune og er meget klart
indstillet på PR for Gerlevparken.
JT: Maskin- og mandskabsskuret er for
småt når vi er mange Venner i gang, og
især ved vintertide hvor det er for koldt til
at spise den medbragte madpakke udendørs.
Svar: Vi tager emnet med på næste møde
i FU.
5. Regnskab (HS)
Regnskabet er inden mødet sendt til repræsentantskabets medlemmer.
Det er lykkedes i 2015 at få sorte tal på
bundlinjen, idet resultatet viser et overskud på 33.589 kr. efter at der er hensat
139.400 kr. til renoveringen af Gerlevparken. Vi har modtaget 208.850 kr. fra Tipsmidlerne og forskellige fonde til renoveringen i parken, hvoraf det hensatte beløb
endnu ikke er anvendt.
Kontingentet for støttekredsmedlemmer
er sat op fra 150 til 200 kr. Mindstebeløb
for at giveren kan få fradrag for beløbet
iflg. de nye regler fra SKAT. Samtidig skal
den forening eller andet, der modtager beløbet, have mindst 101 betalende medlemmer pr. år. Vi har pr. 31. maj modtaget betaling fra 17 medlemmer for 2016.
Det fælles årsskrift er sendt til ca. 250, og
det er kommet retur fra 10-15. De slettes
af adresselisten.
Indtægterne er steget med 200.000 kr. i
fht. 2014.
De faste udgifter til bygninger og forsikringer bør ikke tages fra den pulje, som Gerlevparkens Venner har at arbejde for.
Det er lykkedes at reducere revisorhonoraret med ca. 5.000 kr.
Posten ”øvrige udgifter” på 9.000 kr.
vedrører bla. bronzeskiltet til Erik Hoff
meyer’s træ.
Vedr. aktiver er der udtrukket 600.000

kr. som er geninvesteret i både danske og
udenlandske aktiepuljer. De 50 % af vore
investeringer skal være i danske obligationer (Fondsloven).
Udbytteskat vedrører 2014, og vil blive
udbetalt i november 2016.
Tipsmidlerne på godt 55.000 kr. skulle anvendes inden udgangen af maj 2016. Det
er overholdt, og nye midler er søgt.
6. Bemærkninger til regnskabet
PdN: Udgifter der vedrører Rosariet bør
adskilles fra Gerlevparken, ellers er regnskabet ikke troværdigt.
Svar (HS): Vi præciserer hvor pengene er
brugt.
JLP: Vi kan forvente et stort kurstab i 2016
(hvis vi realiserer).
Svar (NJB): Enig i at det er sandsynligt,
men vores regnskabspraksis er at anvende anskaffelsessum, og vi forventer ikke at
have et stort kapitalbehov i år.
PdN: Brexit kan lægge en kraftig dæmper
på økonomien. Avancer på aktier er skattepligtige i en fond.
Regnskabet blev godkendt med de faldne
bemærkninger.
7. Budget
Var udarbejdet dd., og udviser et resultat
på ca. 180.000 kr. for Fonden.
8. Kommentarer til budgettet
PdN: Også her bør det være mere præcist hvad der angår Rosariet og hvad der
angår Gerlevparken/Fonden.
Svar (EDK): enig.
EvM: hvad kan pengene bruges til? Vejledningsteksten på hjemmesiden bør tilpasses Fondens ændrede støttefokus.
Svar: Enig.
9. Valg til repræsentantskabet
Der var ingen medlemmer på valg i 2016.
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Danske Landskabsarkitekter har udpeget
Elzelina van Melle som ny repræsentant,
idet Lone van Deurs har ønsket at udtræde
af repræsentantskabet.
Christian Søborg, der arbejder på Skovskolen og bor i Frederikssund, vil gerne
være personligt medlem af repræsentantskabet.
Niels Rigels datter, Marie Rigels Melchior,
har sagt ja til at blive medlem af repræsentantskabet.
I 2017 er følgende medlemmer på valg:
• Jette Dahl Møller og Niels Juhl Bundgaard på valg for Dansk Dendrologisk
Forening.
• Peter de Neergaard for Dansk Skovforening
• Jens Riis for Det Danske Rosenselskab
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Valg til forretningsudvalg:
Forretningsudvalget består af følgende
medlemmer
• Niels Juhl Bundgaard, formand
• Jette Dahl Møller, sekretær
• Hans Erik Lund, kasserer
• Torben Leisgaard
NJB ser gerne at FU består af 5 medlemmer.
Alle i FU lod sig genvælge (for det kommende år).
11. Gerlevparkens Venner
Lene Møller, der er medlem af bestyrelsen for Gerlevparkens Venner og Det rosenfaglige udvalg fortalte om etableringen
af Vennekredsen, der nu er på næsten 70
personer, hvoraf ca. 40 er aktive i Gerlevparken.
Endvidere om de hidtidige resultater og
de forestående planer med genplantning
af udgåede roser og kontrol af at skiltene
svarer til de roser, de står ud for.
8

I foråret blev der afholdt et møde med
Poulsen Roser, og her lovede man at fremstille de manglende roser til udplantning i
efteråret.
Der pågår desuden udvikling af et pergolaprojekt.
Vennernes fokus er under ændring fra kun
at omfatte Rosensamlingerne til også at
omfatte træsamlingerne.
12. Eventuelt
JT: Der er for lidt annoncering for Gerlevparken.
Svar: GV’s formand Sussie Staun har
taget flere initiativer mht. annoncering/
markedsføring.
NR: Der er for få dendrologer! Byrådsmedlemmer skal have en liste over interessante/bemærkelsesværdige træer i kommunen. Man skal respektere træer, ikke
fælde dem.
HOP: Enig, vi har ingen som kan tage sig
af det.
NJB: Det går fint i spand med erfaringerne fra den netop afholdte ekskursion i
DDF til Hamburg, hvor man har et helt
andet syn på at bevare de træer, man har.
DDF’s mål om at udvide Træregisteret er
en måde at synliggøre hvad vi har af flotte
træer i DK.
NJB: Vi har været aktive vedr. plejeplanlægning i Forstbotanisk Have (Knud Ib
Christensen) og vedr. Geografisk Have i
Kolding. Her savner man faglig indsigt.
HEL: Vi kunne arbejde for at man som en
begyndelse fik en træpolitik i alle kommuner.
NJB: Vi har tanker om igen at tildele ”Den
Grønne Pris”. I givet fald skal det ske
under øget bevågenhed fra pressen. Forsamlingen bedes fremkomme med kandidater.
JDM: Jeg kører ofte forbi en flot Ailanthus altissima, og ejeren bør gives info om

træets store værdi. Beslutningsretten kan vi
ikke tage fra ejerne, men så kan de beslutte
evt. fældning på et bedre oplyst niveau.
NJB: Vi har til hensigt at udsende et nyhedsbrev til repræsentantskabet.
NR: Alle skal have et referat.
JLP: Kan vi samle støttekredsen og GV?
Svar: To forskellige kredse med forskellige
formål (men man kan vælge at være med
i begge).

13. Afslutning
Formanden takkede dirigenten for veludført ledelse og for forsamlingens store og
positive interesse for Fonden og dens arbejde.
Herefter frokost og ekskursion til Gerlevparken, hvor EDK fortalte om forskning
vedr. askens toptørhed og meget andet.
Deltagerne besigtigede såvel skoven og de
udførte fældninger som roserne.
Hans Erik Lund
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Årsberetning 2015
Af Katherine Richardson og Niels Juhl Bundgaard Jensen

Aflagt ved repræsentantskabsmødet d. 18. juni
2016 på Gerlev Kro.
I år er årsberetningen udarbejdet som en
fælles formandsberetning for Fonden for
Træer og Miljø af henholdsvis formanden for repræsentantskabet Katherine Richardson og formand for forretningsudvalget Niels Juhl Bundgaard Jensen.
Vi vælger at skrive beretningen sammen, idet vi oplever udviklingen omkring Fonden meget ens. Vi mener også,
at Fonden står stærkest, når formanden
for Repræsentantskabet og formanden for
Forretningsudvalget er enige om udviklingen og retningslinjerne for Fondens virke.
Arbejdet i Fondens forretningsudvalg
med deltagelse af formanden for repræsentantskabet har i 2015 været en fortsættelse af de tidligere års bestræbelser for at
skabe et bæredygtigt fremadrettet grundlag for Fondens virke under indtryk af en
finanskrise, som har bevirket et lavt renteniveau og dermed et længerevarende lavt
afkast af fondsformuen.
I 2015 har Fonden på den baggrund
ikke set sig i stand til økonomisk at åbne
for uddeling af fondsmidler til projekter.
Forretningsudvalget har, som de umiddelbart foregående år, på den baggrund
fokuseret på en fortsat genopretning af
økonomien i Fonden både med hensyn
til en optimering af Fondens omsættelige
formues afkast og en fortsat fokusering på,
hvordan Fonden skal forholde sig til den
faste ejendom Gerlevparken.
I forhold til Gerlevparken har man
tidligere vurderet, at der var to hovedmuligheder. Disse er også blevet forelagt
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Repræsentantskabet ved tidligere årsmøder.
Enten skulle man skille sig af med Gerlevparken, fordi den var for tung og dyr at
drive og dermed udgør en konstant trussel
for Fonden både arbejdsmæssigt, imagemæssigt og økonomisk, eller også skulle
man se på hvilke muligheder og kvaliteter,
som Gerlevparken indebærer i relation til
Fondens og Gerlevparkens formålsparagraffer.
Vi har undersøgt og vurderet begge hovedmuligheder og er kommet til den konklusion, at et salg af den faste ejendom
Gerlevparken ikke kunne bruges til at styrke formuegrundlaget i forhold til uddeling
af fremtidige projektmidler. Samtidig ville
det være en meget langvarig og besværlig
proces.
Vi mener i forretningsudvalget, at det
er vigtigt, at Fonden ikke kun eksisterer på
internettet og i cyberspace, men at der er
en fysisk platform, som kan forbindes med
Fonden, og som kan udgøre en platform
eller afsæt for en del af Fondens øvrige aktiviteter.
Set i det lys valgte forretningsudvalget
at beholde Gerlevparken og i stedet søge
at udvikle den til et flot besøgsområde for
lokalbefolkning og turister, men samtidig også udgøre en god ramme for eventuelle forskningsprojekter inden for træer
og miljø, og i sig selv være et eksempel på
formidling af træers mangeartede værdier,
rekreativt, kulturelt, helsemæssigt etc.
Takket være Gerlevparken har Fonden
aldrig været mere synlig end den er i dag.
Valget blev bl.a. truffet ud fra, at det
var lykkedes at skabe en velfungerende

Venneforening, som kunne varetage meget
af den daglige udgiftskrævende drift primært knyttet til Rosenhaven, og dermed
sikre, at roserne ikke blev for stor en samlet belastning for driften af Gerlevparken.
Det er en meget stor tilfredsstillelse for forretningsudvalget at kunne fortælle, at Gerlevparken anno 2015 koster Fonden under
en femtedel af det, den gjorde for 5 år
siden, men samtidig at kunne konstatere,
at parken er bedre vedligeholdt i dag – og
dermed til større glæde for besøgende end
den var for 5 år siden. Uden en ihærdig
og dedikeret indsats fra Venneforeningen
samt flere medlemmer af forretningsudvalget ville dette ikke have været mulig.
Indtil videre har fokus for Venneforeningen været roserne i Gerlevparken,
og der arbejdes hårdt for at gøre bedene
klare til ekskursionen i forbindelse med
Verdenskongressen for roser i København,
som er planlagt til 2018.
Samtidig er roserne et meget væsentligt
aktiv for formidlingen af Gerlevparken,
som parken i 2015 fremtræder.
For at bevare dette værdifulde engagement fra Venneforeningen, var det vigtigt,
at få truffet en klar beslutning for Gerlevparkens fremtid og få den formidlet til Venneforeningen, således at der kunne skabes
den fornødne ro i Venneforeningen.
Dette er sket, og det skete hurtigt netop
for at få skabt den fornødne ro til at arbejde med at få tilvejebragt en løsning på
det praktiske problem med at få tyndet og
reetableret skovbevoksningen i parken, så
denne kan komme til at udgøre en robust
ramme for besøgende i parken og for de
fremtidige rammer for projekter knyttet til
selve parken.
Det var ideen og beslutningen, og den
er der siden blevet fulgt op på. Der er
søgt de nødvendige fondsmidler til anlæg
og omlægning af rosenhaven, og der er

arbejdet med den praktiske realisering
af renoveringen af skovbevoksningerne i
Gerlevparken.
Sonderingerne af mulighederne for en
maskinel gennemhugning af skovbevoksningerne i parken er foretaget, men det
viste sig ikke gennemførligt, hvorfor der
blev satset på en løsning, hvor Skovskolen blev et meget væsentligt omdrejningspunkt for realiseringen af vore ideer, således at Skovskolens elever kunne indsættes
som løsning på vore problemer, så uddannelsen af nye skovbrugere og parkforvaltere og renovering af parken kunne gå op
i en højere enhed.
Denne strategi ser nu ud til at lykkes,
takket være et meget positivt og konstruktiv medspil fra Skovskolen i Nødebo. Hvordan dette samarbejder ender må vise sig
over tid, men samarbejdet er godt i gang,
og vi har i forretningsudvalget de største
forhåbninger til, at det lykkes at komme i
mål med det samlede projekt.
I tilgift til disse praktiske og helt nødvendige forudsætninger for en bæredygtig
udvikling i Fonden, har vi bevidst ændret
strategi i forhold til, hvad vi mener, vi med
fordel fremover skal beskæftige os med og
give støtte til.
Vi ønsker, at vi fokuserer mere på at
understøtte bredere strategier i forhold til
formidling af viden og information om
træers betydning i folks bevidsthed om
blandt andet træers betydning i bybilledet
og i folks dagligdag frem for at støtte enkeltprojekter med mere begrænset formidlingsværdi. Samarbejdet med offentlige
myndigheders strategier for træplantning
og med andre organisationers virke for
betydningen af træer og viden om træer
ønskes styrket f.eks. gennem opbakning
til Københavns kommunes strategi om
træers øgede betydning for bybefolkningen, eller Dendrologisk Forenings arbejde
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med et træregister, som sætter fokus på de
mange skjulte værdier som træer indeholder landet over, uanset om de står i private
haver, i offentlige parker, arboreter, botaniske haver, i landskabet etc.
På det helt praksisnære har vi haft den
glæde, at det er lykkedes at overtale Fondens mangeårige sekretær Henni Steffensen til at fortsætte som foreningens sekretær indtil videre, selv om vi sidste år tog
afsked med hende på årsmødet i Hørsholm. Hun gør det af hensyn til foreningens fortsatte funktion og af veneration
for det arbejde, som hun gennem rigtig
mange år har været en del af og glædet
sig over.
Det bør heller ikke forbigås, at Hans
Erik Lund og Jette Dahl Møller gør et fantastisk stykke arbejde i forhold til Gerlevparken og Venneforeningen. Et arbejde
som er helt afgørende for Venneforeningens funktion og ydeevne. Også her medvirker Henni.
Hvor længe Henni kan overtales til at
varetage sekretærposten i Fonden på nedsat tid er uvist, men vi bør selvfølgelig i forretningsudvalget arbejde for en foryngelse
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både på sekretærposten men også i forretningsudvalget og i repræsentantskabet, således at den nødvendige foryngelse og fornyelse sikres på alle niveauer.
Vi synes, at vi i forretningsudvalget er
kommet godt i gang med arbejdet og ser
frem til at følge op på de trufne beslutninger og sigtelinjer i de kommende år.
Vi vil ikke lægge skjul på, at de sidste
par år har været en sej omgang for de af
os som brænder for Fonden. Det er aldrig
rart, at skulle sætte spændende projekter
man gerne vil i gang med på stand-by,
mens man prøver at omdanne røde tal til
sorte.
I en sådan proces kommer man aldrig
til vejs ende og kan sige, at nu er vi i mål,
og kan gøre alt det, vi har lyst til.
Imidlertid tør vi godt sige efter flere års
usikkerhed, at Fonden nu står med meget
fastere grund under fødderne end den har
gjort længe, og vi tør så småt begynde at
kaste os over andre projekter end blot genoplivningen af Fondens økonomi.
Det arbejde glæder vi os til i de kommende år.

Ny i repræsentantskabet
CHRISTIAN TICHELER SØBORG
Leder af Skovskolens skolepraktik afdeling
Personligt medlem
I 1992 blev jeg uddannet EFG Skovarbejder og i 2000 blev jeg Skov- & Landskabs
ingeniør. Jeg har siden arbejdet for forskellige anlægsgartnerfirmaer, som Økodan,
Hedeselskabet, KKJ og Kirkegaard. Hele
tiden med parkdrift som speciale. Jeg havde
altid en slotshave for Slots- & Ejendomsstyrelsen i min portefølje, samt andre større grønne anlæg. I 2007 blev jeg ansat i
Slots- & Ejendomsstyrelsen, som slotsgartner med ansvar for driften af Fredensborg
Slotshave og Gråsten Slotshave. Desuden
var jeg personale ansvarlig for alle gartnerne i Styrelsen.
I 2012 blev jeg selvstændig konsulent
med speciale i parkdrift. Jeg havde bl.a.
Gavnø Slotshave som kunde foruden at

jeg igen optog mit skovfag, som freelance
skovfoged for JJ Skovservice.
I 2014 blev jeg ansat på Skovskolen i
EUD/AMU afdelingen hvor jeg under
viste i Skovdrift, Skovdyrkning, Risikotræer og Træpleje. Fra januar 2016 har
jeg været daglig leder af Skovskolens
skolepraktik afdeling i Nordsjælland med
4 instruktører og mellem 50 og 75 elever.
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Årets gang i Gerlevparken
Af Sussie Staun Pallesen, formand for Gerlevparkens Venner

DEN GENERELLE PLEJE AF
ROSENHAVEN OG TRÆSAMLINGEN
Den helt vigtige og store opgave for Gerlevparkens venner er jo at sørge for, at
samlingen af roser bliver passet og plejet.
Vi har nu ca. 50 medlemmer af Gerlevparkens venner, som i forskelligt omfang
har deltaget i arbejdet, og i år kan vi rose
os af, at være kommet endnu længere med
dette arbejde.
Vi har holdt to fælles beskæringsweekender i foråret, vi har fået ryddet den ene
del af aksebedet, som vi håber på at få
gentilplantet i dette forår. I denne forbindelse skal nævnes, at nogle af de frivillige
er gået i gang med det store arbejde at
rydde blandt vildroserne, og med et flot
resultat.
Vi har haft en planteweekend i efteråret, hvor 426 nye Poulsenroser er blevet
plantet (yderligere 400 Poulsenroser skal
plantes i det kommende forår), og hvor der
også er sket en supplering i bedene med
de historiske roser. Vi har i denne forbindelse fået lagt brugt champignonmuld ud i
alle bede, og vi har haft en fælles grandækningsdag i starten af dette år.
Som noget nyt i år har vi ved Nordeafondens hjælp fået etableret en pergola i
afdelingen for de historiske roser, samt sørget for at få den tilplantet med nye, historiske slyngroser. Pergolaen blev bygget af
Willum Lendorf Thim med stor hjælp af
flere af de grønne mænd.
Modstående side:
Freddy Hendriksen holder stierne omkring Poulsen
roserne. Foto: Hans Erik Lund

Det skal nævnes, at vi fik tilbud om at
få en Nordisk Rosensamling, men bestyrelsen besluttede at takke nej til den, fordi vi
ikke mente, vi kunne overkomme at få den
etableret og passet p.t. Samlingen kom til
geografisk have i Kolding.
Herudover er der planlagt en chausséstensti, der skal forbinde stien fra lysthuset
med stien gennem de historiske roser.
Endelig har vi fastlagt en ny sponsorpolitik, så vi én gang om året får revideret
vores sponsorliste.

MARKEDSFØRING AF GERLEVPARKEN
Bestyrelsen har i år fortsat arbejdet med
markedsføringen af Gerlevparken. Vi synes
selv, vi er blevet gode til at benytte vores
Facebook-side, og vi har et stigende antal,
som følger vore opslag. Vi har med Tania
Ottesens hjælp arbejdet på en ny hjemmeside. Den er næste færdig nu og kan ses på
www.gerlevparken.dk. Herudover annoncerer vi i lokalpressen ved forskellige lejlig
heder, bl.a. ved rosenvandringerne.
Vi arbejder på at få en bedre skiltning
af vejen til Gerlevparken, og vi har medvirket i en tv-udsendelse, som bliver vist
her i foråret på et tidspunkt, som vi endnu
ikke kender.
AKTIVITETER FOR OFFENTLIGHEDEN
Igen i år har der været 2 rosenvandringer
i juni/juli med pæn publikumsdeltagelse.
Der blev i sensommeren afholdt en gudstjeneste, og der har været guidede rundvisninger af turister. I efteråret blev der afholdt en trævandring.
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ARRANGEMENTER OG UDFLUGTER FOR DE AKTIVE
I maj betalte Fonden for Træer og Miljø en
bus til de aktive i Gerlevparkens Venner til
en udflugt til Sanderumgaard, hvor vi så
den flot anlagte park omkring slottet. Vi
har inviteret på et genbesøg af de frivillige
på Sanderumgaard, som vi håber, bliver til
noget. Som vanligt havde vi en grillfest i
august og en glögg- og evalueringsaften i
november.
REPARATIONER OG VEDLIGEHOLD
I det forløbne år har vi fået repareret vores
skur. Ved hjælp af elever fra Skovskolen
i Nødebo har vi fået fældet et stort antal
træer, og vi har ”fundet vand” i Rosen
haven. Det viste sig, at der flere steder var
etableret brønde med vandtilførselsmuligheder.
ANTAL AKTIVE OG PASSIVE
MEDLEMMER
Status er netop nu, at vi har 38 aktive bedansvarlige og grønne mænd. Vi er blevet
mange, men vi kunne godt være lidt flere.
Desværre mistede vi to i forår og sommer.
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ØKONOMI
Vi har et særskilt punkt om økonomi på
dagsordenen, hvor Henni vil aflægge regnskab og præsentere budgetforslaget for det
kommende år, men det skal nævnes her, at
vi med etableringen af MobilePay får visse
indtægter ad denne vej. Ellers er vores hovedindtægt fra Fonden for Træer og Miljø,
samt donationer fra de fonde, vi løbende
søger. Den helt store donation i år var som
nævnt fra Nordea-fonden, hvor de 100.000
kr. var med til at sikre opførelsen af pergolaen. Men også brændesalget har bidraget
til økonomien. I år har vi som sædvanlig
søgt kommunen om et beløb, men det ser
ikke ud til, at vi har fået noget bevilliget.
Som en tak for indsatsen fik de aktive
tilbudt et par rummeter brænde.
KONTAKT TIL FONDEN
FOR TRÆER OG MILJØ
I bestyrelsen har vi to repræsentanter fra
Fonden for Træer og Miljø (Henni Steffensen og Hans Erik Lund), og det sikrer i høj
grad en løbende kontakt til Fonden, men
herudover deltog også medlemmer fra
bestyrelsen i Fondens årsmøde d. 18. juni.

Fondens Støttekreds
Af Henni Steffensen

Fonden har en kreds af medlemmer – private, virksomheder, organisationer m.v.,
som gennem deres kontingent bidrager
til Fondens arbejde og er med til at
gøre Danmark mere grønt – samt støtte
videreudviklingen af samlingerne i Gerlevparken ved Jægerspris, der ejes af Fonden, og passes delvis på frivillig basis..
Fonden er en selvejende institution, der
ikke modtager støtte fra det offentlige. Alle
administrationsomkostninger dækkes af
egne midler, og al faglig støtte til projekter
ydes vederlagsfrit af fagfolk, der er tilknyttet Fonden.
Fonden er af SKAT godkendt som
almennyttig fond i henhold til ligningslovens § 8A, og er således ikke indkomstskattepligtig. Fonden er berettiget til at
modtage gaver med den virkning, at giveren kan få fradrag for disse i sin indkomst
inden for de i loven fastsatte grænser.

Ifølge de nye regler fra og med 2012
er der intet bundfradrag. Man får fradrag
for alle bidrag til hver forening, altså også
for beløb under 500 kr. Man kan højst få
fradrag for 15.000 kr., hvis man samlet
giver 15.000 kr. og derover. For at opnå
fradraget giver man sit cpr.nr. til fonden,
der derefter indberetter beløbet til SKAT.
Støttekredsmedlemmer modtager Fondens årsskrift og inviteres til at overvære
det årlige repræsentantskabsmøde, der afholdes i maj måned, hvor der arrangeres
foredrag og/eller rundvisning. Møderne
afholdes forskellige steder i Danmark.

KONTINGENT
Årlig kontingent for private: 200 kr.
Årlig kontingent for virksomheder
og institutioner m.v.: 400 kr.
Kontingent indbetales på konto i Sydbank:
Reg.nr. 6735 konto nr. 1866578
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Erik Hoffmeyer 1924-2016
Af Jette Dahl Møller

Erik Hoffmeyer, dr. polit. og fhv. nationalbankdirektør er død. De fleste forbinder
Hoffmeyer med hans store indsats som
nationalbankdirektør i næsten 30 år – fra
1965 til 1994. Hans karriere spændte vidt.
Han blev cand. polit. i 1951 og blev ansat
i Nationalbanken. I 1956 blev han ansat
som lektor i nationaløkonomi ved Københavns Universitet. Han fik sin akademiske
doktorgrad i 1958 og blev udnævnt til professor og til økonomisk rådgiver i Nationalbanken året efter.
Hoffmeyer var naturligt nok mest kendt
for sin tid som nationalbankdirektør, men
foruden sit store faglige engagement både
nationalt og internationalt, ydede han en
stor indsats i Psykiatrifonden, Alzheimer
foreningen og i Fonden for Træer og Miljø.
Han var søn af biskop over Århus Stift,
Skat Hoffmeyer og Aase f. Thejl. Faderen
var interesseret i naturen, dog mest i sommerfugle, mens Erik Hoffmeyers naturinteresse mest gik i retning af træer. Det var
et stort held for Fonden, idet Hoffmeyer
blev formand for Fondens repræsentantskab i 1979, hvor han efterfulgte højesteretsdommer Helga Petersen.
Samme år blev Gerlevparken overdraget til Fonden af Grethe og Aage Kann
Rasmussen. Der er ingen tvivl om, at Erik

Modstående side:
Den 23. september 2015 blev et af parkens egetræer
overdraget til Hoffmeyer ved en lille højtidelighed,
lige efter hans ønske. På billedet står han mellem Lise
Rafaelsen og Henni Steffensen, Fondens sekretær. Det
blev en dejlig dag for både ham og Lise Rafaelsen.
Foto. Hans Erik Lund.

Hoffmeyer satte stor pris på at komme i
Gerlevparken, og han fulgte levende med i
dens udvikling til det sidste. Han var fuld
af anerkendelse over den måde Parken nu
bliver drevet på, idet betalt fast faglig assistance er byttet ud med engagerede frivillige.
Hoffmeyer fik stor betydning for Fonden. Han var kendt og respekteret i hele
landet og hans store netværk blev også
Fondens netværk, således at kendskabet
til Fonden blev vidt udbredt. Medvirkende hertil var også at Erik Hoffmeyer hvert
år præsenterede Fonden i radioen, og lytterne oplevede en ny side hos Danmarks
Nationalbank direktør med træer og ikke
penge i fokus. Hoffmeyer var en meget
travl og engageret mand med styr på
kalenderen, men han gav sig tid til møder
med Fondens bestyrelse. I alle sine år som
formand, aflyste han ikke et møde – jo, en
enkelt gang, nemlig da Kronebanken gik
konkurs, og hans nærvær som Nationalbankdirektør var ønsket! Dertil kommer,
at han til møderne var meget velforberedt,
hvilket i høj grad lettede beslutningsprocesserne. Efter møderne var det mere reglen end undtagelsen, at han supplerede
sin dendrologiske viden med uddybende
spørgsmål. Erik Hoffmeyer var engageret og festlig, alt kunne lade sig gøre. Ved
en lejlighed var Victor Borge inviteret til
Gerlevparken for at plante den nye rose –
Victor Borge – som var blevet lanceret af
firmaet Poulsen Roser. Victor Borge blev
afhentet på d’Angleterre af Erik Hoffmeyer selv og blev kørt til Gerlevparken. På
køreturen delte Victor Borge ud af sin
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Af de væsentligste begivenheder i Erik Hoffmeyers tid som formand var Plant Danmark Dagen i 1990, hvor ca.
60.000 løvtræer skænket af Tuborg fondet plantes over hele landet.

opfattelse af den finansielle situation med
– hvad han troede var Nationalbankens
chauffør. Først senere gik det op for ham,
at han havde belært selveste nationalbankdirektøren i finansielle spørgsmål.
I 2011 efter 32 år, forlader Erik Hoffmeyer posten som formand for repræsentantskabet i Fonden for Træer og Miljø, og
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udtrykker ved den lejlighed, at ”det har
været en rigdom at beskæftige sig med alle
initiativerne”!
Erik Hoffmeyer vil blive husket for engagement, præcision og venlighed, og Fonden har i Gerlevparken opsat et skilt ved et
af de smukke egetræer til minde om ham
og hans virke for Fonden.

Kontaktoplysninger
Jette Dahl Møller
Lektor emerita
Statens Naturhistoriske Museum
Ø. Farimagsgade 2B
1353 København K
jetted@snm.ku.dk

Katherine Richardson
Professor
Statens Naturhistoriske Museum
Universitetsparken 15
2100 København
kari@science.ku.dk

Hans Erik Lund
Forstkandidat
Jagtvej 10
4040 Jyllinge
helund@helund.com

Gerlevparkens Venner
Kontakt Henni Steffensen
Stensby Linie 13
4773 Stensved
post@fondenfortraerogmiljoe.dk

Henni Steffensen
Sekretariatsleder
Stensby Linie 13
4773 Stensved
post@fondenfortraeerogmiljoe.dk
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