
Den selvejende institution Havhøst 
Årsmøde for medlemmer 22. juni 2021 kl. 16.30-18.00 
Copenhagen Food Space 
 
1. Valg af dirigent og referent 
• Bodil Sofie Espersen er valgt til referent 
• Joachim Hjerl er valgt til dirigent 
 
2. Ledelsens beretning 
• Projektbevillingen fra Velux, der primært gik til at etablere og udvikle et landsdækkende netværk af 

maritime nyttehaver, er ved at være slut. Nu søger vi at forankre netværket, så det kan leve videre 
efter endt bevilling. 

• Projektet har også resulteret i ”håndbog for Havbønder” og vores megaseje Bølgemark under 
Kalvebod Bølge. 

• Vi har gennemført ”Ild & vand” som en del af Vores Natur. 
• Vi har arbejdet på paragrafplan med at smidiggøre regelsættene omkring lille-skala dyrkning og det 

har resulteret i bekendtgørelser for ”line-dyrkning” og ”platformsdyrkning”. 
• Vi har taget hul på bevillingen fra Novo Nordisk Fonden til ”Haven i Havet”, der skal udrulle vores 

undervisningsaktiviteter til 9 andre steder i landet. 
• Vi har påbegyndt et arbejde med at udbrede ideen om maritime nyttehaver til Sverige og Norge. 
• Inspireret af Green Wave i USA har vi påbegyndt et samarbejde med FSK-PO om af hjælpe pressede 

kystfiskere til at opstarte lille-skala produktion af muslinger, østers og tang. 
• Der har været fuld gang i undervisningssæsonen efter genåbningen. 
• Noter fra salen: Tuborgfonden er fremme i skoene i forhold til formidling til unge. 
• Superflex bygger seje ting over/under vand – snak med Anders Selmer 
 
3. Gennemgang af Havhøsts regnskab og økonomiske forhold jvf. Årsrapport 2020 
• Ingen kommentarer 
 
4. Spørgsmål til og afstemning om de af bestyrelsen udarbejdede vedtægtsændringer 
• Forslag nr. 1: Vi er begyndt at optage foreningsmedlemsskaber, som noget nyt – altså foreninger der 

driver maritime nyttehaver, kan melde sig ind i Havhøst. Vi har indset at vi ikke kan have indflydelse 
på de enkeltes foreningers vedtægter og vil gerne fjerne den sætning fra afsnittet. Til gengæld har vi 
indført ordet ”regenerativt” for at sikre en værdimæssig overensstemmelse. Enstemmigt vedtaget. 

• Forslag nr. 2: Vi vil gerne fremover opkræve kontingenter løbende i stedet for årligt. Enstemmigt 
vedtaget 

• Forslag nr. 3: Vi vurderer at bestyrelsen ikke har brug for at have en forretningsorden. Enstemmigt 
vedtaget 

• Forslag nr. 4: Alt bliver lettere. Enstemmigt vedtaget 
 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
• Erik Yde er udpeget af foreningsmedlemmerne til at være deres repræsentant i bestyrelsen. Han er 

fra Bælthaven Middelfart, der er stiftet den 10. marts 2020. 
• Kirstine Rask og Lars Lusenberg Nielsen er genvalgt af årsmødet. 
 
6. Eventuelt 
• Kan vi få en mobile pay løsning på medlemskontingent? 
 

 


