Årsmøde i Maritime Nyttehaver
17. juli 2019
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Ingrid Dall. Referent: Bodil Sofie Espersen.
Dirigenten konstaterer, at mødet er indkaldt rettidigt og dermed er årsmødet beslutningsdygtigt.
2. Ledelsens beretning
• Der har siden sidste årsmøde været afholdt to arbejdsdage, efterår + forår.
• Vi har afholdt middag på Bølgen i forbindelse med Copenhagen Cooking og østersbar for
medlemmer på Rouge Oyster. Vi forventer flere arrangementer af den slags fremover.
• Velux Fonden besluttede sidste sommer at bevilge lidt over 2,5 mio. kroner til at opstarte et
nationalt netværk af maritime nyttehaver, der både skal forbinde eksisterende haver og
hjælpe nye initiativer i gang. Indtil videre findes der haver i Løgstør, Lemvig, Nykøbing Mors,
Aalborg, Ebeltoft, Kerteminde. Der er flere på vej.
• Prøvetagning er foretaget i samarbejde med Niras på tre lokationer i Øresund. Resultatet var
positivt og dermed er der valgt en lokation til Københavns dyrkningsplatform, som kommer til
at ligge ved Middelgrundsfortet.
• I efteråret 2018 udviklede vi et nyt skoleforløb målrettet den fællesfagslige naturfagsprøve. Dette
er vores fjerde skoleforløb.
• Vi har afholdt to netværksmøder i vores nye netværk. Det første i København og det andet i Aalborg.
Begge affødte masser af energi, nye bekendtskaber og initiativer.
• Spar Nord Fonden har bevilget 600.000 kroner til formidling af maritime nyttehaver, herunder et
aktivitetsprogram for alle landets haver hen over efteråret 2019 og 2020.
• Fiskeriminister Eva Kjer Hansen har kastet sin kærlighed på vores projekt og har iværksat en proces.
der opfordrer alle landets kystkommuner til at anlægge en maritim nyttehave.
• Vi har fået en ny forkvinde i bestyrelsen: Laura Storm, der har en baggrund fra Sustainia og
grundlægger af organisationen Regenerators. Vi er så stolte!
• HAVHØST: Nyt navn til den selvejende institution, herunder også ny hjemmeside, visuel identitet
mm. Fænomenet ”maritime nyttehaver” benyttes stadig som en fællesbetegnelse for
foreningsdrevne haver til havs, herunder den nye forening Maritime Nyttehaver København.
• Aktiviteter på tegnebrættet i 2019:
◦

Flere nye maritime nyttehaver på landkortet. Der er pt. mindst 10 interesserede byer
på listen.

◦

Udvikling og udrulning af undervisningsaktiviteter.

◦

Fælles nationalt Havhøst-formidlingsprogram i efteråret.

◦

Nye fondsansøgninger (Novo Nordisk Fonden, Friluftsrådet, Aktive Ældre).

◦

Etablering af dyrkningsforening København (Maritime Nyttehaver København).

◦

Udrulning af Bølgemarken 2.0, en dyrknings- og formidlingsplatform, som vi håber, at
kunne indvie i Københavns havn til efteråret.

3. Gennemgang af Maritime Nyttehavers regnskab og økonomiske forhold
Gennemgået og godkendt.
4. Spørgsmål til og afstemning om de af bestyrelsen udarbejdede vedtægtsændringer
Enstemmigt vedtaget.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Lars Lusenberg og Kirstine Rask er på valg. Begge genopstiller og er valgt.
6. Information om den nye dyrkningsforening "Maritime Nyttehaver København”
Formand for den nye forening Kjeld Christiansen fortæller:
Der er ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 25. juli kl. 17-19, hvor dyrkningsformer,
medlemsorganisering, kontingent mm. skal vedtages.
Planen er at have anlægget i vandet i starten af 2020.
Der barsles med en tangtur i efteråret.
7. Eventuelt
Nye arrangementer i den selvejende institution? Indkomne forslag er velkomne.
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