
   

 
 

 
 
Referat af ordinær generalforsamling i Landskabsrådet 
 
 
 
 
Tid:  4. maj 2022 kl 12.30 – 15.00 
 
Sted:  BLOX, Bryghusgade 1, 1473 København 
 
Deltagere: Morten Weeke Borup, Ole Kjærgaard, Per Malmos, Nina Jensen, Marie Thing, Claus 

Lorentzen, Jens Petersen, Anya Engelbrecht.  
 
 

 
1. Valg af dirigent  

Bestyrelsen indstillede Anya Engelbrecht, som blev valgt. Anya Engelbrecht takkede for valget og 
konkluderede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt d. 31. marts 2022 jf. vedtægterne for 
Landskabsrådet. 
 

2. Bestyrelsens beretning  
Formand Morten Weeke Borup gennemgik aktiviteterne i Landskabsrådet siden sidste 
generalforsamling 3.juni 2021.  
I beretningen blev blandt andet nævnt:  
- Landskabsrådets kommunikation og sekretariat er overgået fra Birte Kennedy til Anya 
Engelbrecht.  
- Der er lagt 8 nyheder på hjemmesiden, foreløbigt 6 stk. i 2022.  
- Der er udsendt to nyhedsbreve, i maj og oktober. Der er 70 modtagere af nyhedsbrevet, hvilket er 
6 flere end ved sidste generalforsamling.  
- Der er løbende skrevet opdateringer på LinkedIn, hvor Landskabsrådet nu har 809 følgere – det er 
108 flere end ved sidste generalforsamling.  
- Der er ikke kommet nye medlemmer.  
- Landskabsrådet har deltaget i et relativt omfattende styregruppearbejde for Green Cities, som i de 
forrige år.  
- Ole deltog i september med et oplæg på webinaret ”Bynatur betaler sig”, hvor tre andre 
oplægsholdere fokuserede på de mange gode effekter af grønne byrum.  
- Landskabsrådet har gennemført et netværksarrangement i Aarhus, den 23. september 2021 med 
god deltagelse.  
- Ole har deltaget i et møde med Realdania sammen med Green Cities – i målet om dels at drøfte 
Landskabsrådets arbejde for flere grønne udearealer og mere bynatur – og for at lægge en føler ud 
set i forhold til om Realdania kunne være interesseret i at støtte et forskningsprojekt, der handler 
om at få udviklet et beslutningsstøtteværktøj til at måle værdien af bynatur. Et redskab, som ikke 
findes i dag.  
- Morten har deltaget som fagdommer i bedømmelsen af den internationale Green Cities Award 
2021. Den blev uddelt den 8, december 2021. Vinderen blev Frankrig. Budolfi plads i Aalborg var 
det danske bidrag.  
- Landskabsrådet var Videnspartner i forbindelse med konferencen Build for Biodiversity – sammen 



   

 
 

med de øvrige fire brancheorganisationer i Green Cities.  
-  Landskabsrådet var Videnspartner i forbindelse med konferencen Build for Water 6.-7 december 
– sammen med de øvrige fire brancheorganisationer i Green Cities. 
I den forbindelse blev en publikation med gode eksempler udarbejdet og rundsendt til kommuner 
og politikere m.fl.  
-  Landskabsrådet var Videnspartner i forbindelse med den netop afholdte konference Build for 
Biodiversity 27.-28. april 2022– sammen med de øvrige fire brancheorganisationer i Green Cities. 
I den forbindelse blev en publikation, Biodiversitet i byer, med gode eksempler udarbejdet og 
rundsendt til kommuner og politikere m.fl.  
 

3. Godkendelse af årsregnskab  
Formand Morten Weeke Borup præsenterede årsregnskabet.  
Landskabsrådets økonomi balancerer. Der var i 2021 lidt højere overskud end 2020, hvor der var 
lidt underskud. De to år går tilsammen i nul. Budgettet for 2022 forventes ligeledes at gå i nul. Der 
er ingen væsentlige ændringer i posterne i forhold til sidste budget. Indtægterne kommer fra 
kontingentbetalinger. De primære udgifter er bistand til kommunikation og sekretariat, bogholderi, 
gebyrer til hjemmeside mv., samt diverse omkostninger i forbindelse med netværksarrangementet.  
 
Regnskabet blev godkendt og underskrevet.  
 

4. Kontingentforslag  
Bestyrelsen indstillede, at kontingentsatsen forbliver uændret. Forslaget blev godkendt. 

 

 
 
 
 
 

5. Indkomne forslag  
Der var ikke modtaget forslag 
 

6. Valg af bestyrelse samt suppleanter  
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg og blev genvalgt: 
 
Morten Weeke Borup, LYTT Architecture 
Claus Lorentzen, HedeDanmark A/S  
Marie Thing, Thing Brandt Landskabsarkitekter  
 



   

 
 

7. Valg af revisor  
Bestyrelsen indstillede, at der i 2022 vil blive benyttet intern revision. Forslaget blev godkendt. 
 

8. Eventuelt  
Der var ingen bemærkninger under eventuelt, hvorefter generalforsamlingen blev erklæret for 
ophævet.  
 
 
 
 
Aarhus, 6. maj 2022 
 
 
_________________________________ 
Anya Engelbrecht, referent 

 


