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Årsmøde i Maritime Nyttehaver 9. juni 2016 i CPH Food Space, 
Slagtehusgade 11 
 
1. Valg af dirigent og referent 
Nicholas Symes er dirigent. Bodil Espersen er referent. 
Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til årsmødet og at 
dagsorden er i overensstemmelse med vedtægterne. 
Årsmødet konstateres at være lovligt og beslutningsdygtigt. 
 
2. Ledelsens beretning 
Joachim beretter: 
Opridsning af vores formål: Arbejde for etablering af maritime 
formidlingsplatforme i bynære miljøer, hvor byens indbyggere og tilrejsende 
kan opleve akvakultur i en urban kontekst. Understøtte andre former for 
brugerdrevet akvakultur, også hvor dette ikke foregår i en urban kontekst. 
Øge interessen for og involveringen i lokal, bæredygtig fødevareproduktion 
med fokus på det blå element. Skabe opmærksomhed omkring løsninger på 
klodens fremtidige fødevareforsyning, og hvordan bæredygtig udnyttelse af de 
marine ressourcer spiller en afgørende rolle i den forbindelse. 
 
Vi blev i 2015 omdannet fra forening til selvejende institution pga. ændrede 
økonomiske forhold. Pengene fra Miljøstyrelsen er blevet brugt til at udvikle 
produkter, som skal generere en indtægt fremadrettet:  
 
Havbondens Muslingesæt. En gør-det-selv-pakke til hobby-havbønder. Det 
skulle gerne i fremtiden blive til Havbondens Tangsæt og Havbondens 
Østerssæt. 800 kr.   
 
”Bølgemark i din by”. Et tilbud til kommuner og institutioner, der indebærer 
udstyr og hjælp til opsætning af muslingemark med tilhørende 
formidlingsenhed. 25.000 kr. 
 
Skoleforløb. Vi har stor succes med formidling og har fået to containere til 
undervisning og opbevaring. Vi har udviklet to forløb: Muslingefarmen og 
Østerstæmmerne. Disse er indkøbt af BUF og Kbh Madhus. 
 
Events. med støttekronerne fra Miljøstyrelsen har vi kunne lave en hel del 
events, der har skabt synlighed. Vi laver desuden en del arrangementer for 
virksomheder, der får fortællingen om Maritime Nyttehaver og evt. en 
voksenudgave af vores skoleforløb. 
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Dyrkningen. Indtil videre har formidlingen båret os frem. Vi vil gerne have en 
reel produktion og vi arbejder målrettet mod en dyrkningsplatform. Vi kigger til 
Kerteminde Maritime Haver, og det lader til, at processen måske ikke bliver så 
dyr og kompleks som frygtet. Platformen kan komme til at ligge i Øresund 
eller Nordsjælland. Vi arbejder mod at formatet bliver et fællesskab, hvor vi er 
sammen om produktionen og har fælles arbejdsdage og høstfester. 
 
Bestyrelsens beretter (ved formand Torsten): 
Bestyrelsens opgave er at lægge en strategi og holde en retning i Maritime 
Nyttehavers arbejde, der stemmer overens med vores formål og værdier. Der 
arbejdes med 5 indsatser: 
 
Forening - Med fokus på at skabe en stærk alliance bag vores sag 
Formidling - Med fokus på undervisningsforløb for børn og voksne  
Produktion - Med fokus på dyrkning af egne og fælles afgrøder 
Events - Med fokus på det spisende menneskes fornøjelse ved sømad 
Platforme - Med fokus på udbredelsen af platforme til produktion og formidling 
af sømad 
 
Vi arbejder de næste år mod to primære mål: 
Formidlingsplatform 2.0 i København. 
Fællesproduktionsplatform nær København. 
Det forventes, at vi i 2019 har et proof of concept, der dermed kan 
eksporteres til udlandet. 
 
Vi har som selvejende institution 150 medlemmer samt 12 
erhvervsmedlemmer. 
 
3. Gennemgang af Maritime Nyttehavers regnskaber og økonomiske forhold 
Vi havde i 2015 et overskud på 39.000. Se udsendte regnskab. 
 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Signe Wennebjerg har trukket sig fra bestyrelsen tidligere på året. 
 
Bestyrelsen indstiller: 
Hanne Lyng Winter. Uddannet biolog, tidligere ansat i greenpeace, nu: 
foreningen for skånsomt fiskeri. 
Jens Heding. Restauratør og kok på Søren K gennem 16 år med stor 
kærlighed til vand. 
 
Begge er valgt ind. 
Bestyrelsen vil komme på hjemmesiden med billeder. 
 
5. Eventuelt 
Drøftelse af den selvejende institutions muligheder for på sigt at dyrke til 
konsum i inderhavnen, og muligheden for på den kortere bane at producere til 
konsum ved etablering af en produktionsenhed længere ude i Øresund. 
I fremtiden vil vi bestræbe os på at melde arrangementer ud i bedre tid.  
Det indskærpes, at årsmødet er åbent for alle og eventuelle flytninger af 
arrangementer skal meldes ud offentligt. 
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