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Generalforsamlingen blev pga. smittestigningen af Corona i samfundet afholdt via Teams.

1.

Valg af dirigent og referent

Morten Brøgger Kristensen (MBK) tilbød at skrive referat.
Knud Rose Pedersen (KRP) blev valgt som dirigent.

2.

Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

MBK læste bestyrelsens beretning op. Beretningen er vedlagt referatet.

3.

Aflæggelse af det reviderede regnskab

MBK gennemgik regnskaberne for foreningen og studiefonden.
Der blev spurgt til hvor mange medlemmer DH har pt. og hvorledes udviklingen har været. Bestyrelsen
besluttede at se på dette til næste ordinære bestyrelsesmøde.

4.

Behandling af fremsatte forslag

Der var ikke fremkommet forslag til behandling.

5.

Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

MBK fremlagde forslag til budget og forslag om at der fortsat ikke betales kontingent. Dette blev vedtaget.
Der var enighed om at vi igen næste år vil forsøge at holde generalforsamlingen tidligere på året, således at
der mere reelt er mulighed for at revidere budgettet.

6.

Valg af bestyrelse

Hanne, Kristine, Frida, Maria, Morten var på valg. De modtog alle genvalg og der var ikke andre kandidater.
Der er således ingen ændringer i bestyrelsen.

7.

Valg af revisor

Deloitte blev genvalgt som revisor

8.
Intet.

Eventuelt.

Beretning om Dansk Hortonomforenings virke fra september 2019 til
september 2020
Hermed beretning for foreningens virke i det forgangne år.
Da Generalforsamlingen pga. Corona-restriktionerne blev udskudt til september 2020 har vi valgt at lade
denne beretning dække hele perioden fra sidste generalforsamling sidste år (11/9-2019).
Bestyrelsen havde ellers i år en ambition om at generalforsamlingen skulle ligge i foråret, fordi det giver
mere mening i forhold til godkendelse af budget og input til ny aktiviteter, men her kom Corona desværre i
vejen. Og det gjorde den så igen for et fysisk arrangement.
Foreningens aktiviteter har, vanen tro, været koncentreret om at planlægge, arrangere og afholde sociale
og faglige arrangementer for medlemmerne. Dette arbejde foregår i praktisk ved, at vi har afholdt 4
bestyrelsesmøder, hvor vi kommer med ideerne og uddeler, hvem i bestyrelsen, der gør hvad. Ideer, som
fremkommer på bestyrelsesmøderne tages op i JA´s netværkskoordinerende udvalg, hvor vi også deltager
(her har været afholdt 2 møder). Formålet med udvalget, er at sikre at aktiviteter fra alle netværk så vidt
muligt ikke ligger samtidigt, og at retningslinjer for støtte opdateres. Som man vil se af regnskabet
refundere JA penge for godkendte arrangementer, samt arrangementer som falder indenfor de fælles
retningslinjer.

9.

Arrangementerne

Der var i foråret planlagt et fuldt program med arrangementer næsten månedsvist men pga. Corona har
kun 2 af disse kunnet afholdes. Vi valgte derfor at skyde dem til senere.
Afholdte arrangementer



Besøg hos Aikan/Biovækst, som laver biogas og kompost af madaffald
Temamøde om Alternative vækstmedier.

Planlagte men udskudt pga. Corona:






Vinsmagning om druernes karaktertræk og smagsnuancer Jordbundens betydning for vinen (kommer
11. november 2020).
Staudetur til Tyskland – udskudt til 2021
Besøg hos Grønsagsdyrker
Botanikkursus (gentagelse)
JA fællestur til Madens folkemøde (udskudt til 2021).

I bestyrelsen blev det diskuteret om nogle arrangementer kunne arrangeres som ”webinar”. Men der var
enighed om at ideen med arrangementerne netop var også at møde kolleger og se spændende ny
initiativer. Det lod sig ikke rigtigt gøre virtuelt.

10. JA internt
Det netværkskoordinerende udvalg (NKU)

Der afholdes normalt et efterårs- og forårsmøde i det NKU. Kristine og Morten har deltaget.
Repræsentantskab
Fra og med valget til repræsentantskabet 2019 består repræsentantskabet af 50 pladser, heraf 7 til
studerende. De studerende sammensætter selv deres repræsentation.
Det nye repræsentantskab har følgende 6 valggrupper:







Ansatte i staten
Ansatte i kommunerne
Ansatte på universiteterne
Ansatte i private virksomheder
Selvstændige/freelancere
Studerende

Tre af bestyrelsens medlemmer er med i repræsentantskabet; Knud, Michael og Morten. Morten blev
desuden valgt som suppleant i JA´s bestyrelse.
Kapitalpleje I/S
DH har ikke en selvstændig plads i Kapitalplejen, men Morten Brøgger Kristensen har været med i en
længere årrække. Kapitalplejen skal udstikke retningslinjer for forvaltning af JA´s samlede formuer.

11. Eksternt: KU Jubilæumsfondsbestyrelse
Knud Rose Pedersen repræsenterer DH i fondets bestyrelse.

