
København,
8.06.2022

Referat af årsmøde 2022 i den selvejende institution Havhøst

CPH Food Space, 1. sal
7/6 2022 kl. 16.30-18.

Velkomst v. forperson .Kirstine Rask Lauridsen

1. Valg af dirigent og referent
Referent (Kathrine Strange) og dirigent (Anne Stald) udvælges.

Årsmødet er indkaldt rettidigt og korrekt så beslutninger kan derfor vedtages.

2. Ledelsesberetning v. Joachim Hjerl
Bestyrelsen og sekretariat har i 2021 gennemført en strategiproces. Meget fokus på
arbejdet med vores kernefortælling: Hvad skal vi, hvem er vi, hvad er vores fortælling? Vi
har forsøgt at afspejle de ting der er sket i verden løbende.

Lyngennemgang af fortællingen om Havhøst.
Startede særligt med en kritik af fødevaresystemet. Taler ind i fødevarekrisen,
biodiversitetskrisen og klimakrisen. Vi skal ikke gøre de samme fejl i vand, som vi har gjort
på land. Taler ind i det globale fødevaresystem. Lokale fødevaresystemer er de mest
effektive med bedst kvalitet og mindst spild. Barriere: Havet kan være svært at forstå. Ikke
så let-forståelig som en skov f.eks. Havet er ofte en overflade. Men der er masser af grunde
til at komme ned under overfladen! Bl.a. afgrøderne: tang, muslinger og østers.
Disse afgrøder er regenerative. Det er ikke nok at være neutrale: Vi skal genopbygge og
påvirke positivt. Produktion er nødt til at blive kombineret med den tanke.

På den baggrund er den regenerative dyrkning i havet blevet defineret som kernen i
Havhøst. Og det er baggrunden for strategien 2022-2024.

Nye formålsparagraf præsenteres for forsamlingen, hvor regenerativitet er sat i fokus.

Denne nye formålsparagraf har tre dele:
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1) Dyrkning og omsætning af regenerative arter.
2) Undervisning og formidling.
3) En bæredygtig organisation.

Spørgsmål til det ovenstående fra medlem: Hvordan vil Havhøst arbejde på den folkelige
opbakning i forhold til kommerciel dyrkning?

Svar (Joachim): Havhøst arbejder i øjeblikket på et projekt hvor kystfiskere (som savner fisk) skal
motiveres til at tage regenerativ havkultivering ind som en supplerende aktivitet, udover deres
(sparsomme) fiskeri. Det skal være i lille skala. Al kommerciel aktivitet taler Havhøst for i lille
skala. Fiskerne har know-how og tid. Hvis de supplerer deres fiskeri med regenerativ
havkultivering, så kan det holdes i lille skala. Målet er lokal omsætning så vidt som mulig. Lokal
forankring. Lokale arbejdspladser. I dette projekt er Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri partnere.

Spørgsmål fra medlem: Kunne man tænke sig at dyrke muslinger til dyrefoder?
Svar (Joachim): Det der hovedsageligt interesserer Havhøst er madkultur. Menneskers madkultur
med gastronomisk potentiale. Derfor er dyrefoder ikke Havhøsts fokus indenfor en overskuelig
fremtid.

Kommentar: Der findes masser af forskning og andre der arbejder med tang som foder til køer.

Forsamlingen præsenteres for et Danmarkskort med markeringer af maritime nyttehaver i
Danmark samt udbydere af undervisningsforløbet “Haven i havet”, som Havhøst har
udviklet og lanceret i år. Formålet er at udbrede kendskabet til regenerativ havkultivering i
hele landet. I den bevægelse bliver den lokale maritime nyttehave hædret som frontløbere
i den grønne omstilling. Det bemærkes at man kunne drømme om at der ved alle maritime
nyttehaver var formidling og undervisning, for at styrke udbredelsen af kendskabet og
interessen. Formålet er desuden at skabe værdikæder i landet som både styrker udbudet og
efterspørgslen på regenerative maritime afgrøder.

Forsamlingen præsenteres for en konference Havhøst afholdt med aktører fra andre
nordiske lande som arbejder for det samme som Havhøst i Norden.

Spørgsmål fra medlem: Er Havhøsts undervisningsprogram skrevet ind i pensum for folkeskolen.
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Svar (Fra Bodil): Undervisningsforløbet taler ind i et fokusområde (Bæredygtig produktion og
udnyttelse af naturgrundlaget), som folkeskolerne er underlagt. Folkeskoler der ønsker
undervisning i disse emner kan henvende sig til Havhøst.

Havhøst arbejder desuden på at gøre det nemmere juridisk og lovgivningsmæssigt at få lov
til at opsætte hobbyanlæg. Lige nu møder nogle potentielle Havbønder en forhindring i at
få tilladelse til nye haver, fordi en hobbyhave risikerer at falde under lovgivningen af store
kommercielle klima-muslinge-anlæg.

Forsamlingen præsenteres for en undervisningsvideo, beregnet på skoleforløbet “Haven i
havet”.

Forsamlingen præsenteres for billeder fra netværksmøder som har fundet sted ca. 1 gang
om året siden 2018. Desuden billeder fra foreningen Kerteminde Maritime Nyttehaver -
her har man tidligere sejlet i båd ud til en nyttehave i åbent hav - for nyligt har man i
Kerteminde fået et havnenært dyrkningsanlæg (Bølgemarken). Hertil billeder af en
Bølgemark i Ebeltoft, København. Hertil billeder af dyrkningsanlæg i Løgstør, på Avernakø,
Middelfart og Stubbekøbing. Der findes mange modeller af dyrkningsanlæg. Når det er
kystnært er det tilgængeligt og nemt.

Spørgsmål fra medlem: Må man spise muslinger dyrket så havnenært?

Svar (Joachim): Ja, som privat. Mistænker man problemer får man foretaget vandprøver. Indtil
videre er der ikke konstateret nogen problemer - ingen skadelige stoffer er fundet, ingen
grænseværdier nået og ingen er blevet syge (så vidt vi ved).

Det understreges endnu engang, at det er det regenerative som Havhøst vil arbejde på
fremover. Dette, og så at styrke de forretningsmodeller som knytter sig til denne
dyrkningsform. Derudover det nordiske samarbejde, og den nordiske udbredelse.

Kommentar: Den seneste henvendelse kommer fra Grønland.

Ledelsesberetning afsluttes.

TLF: +45 44 40 86 41 WEB: HAVHØST.DK MAIL: INFO@HAVHØST.DK
ADRESSE: CPH FOOD SPACE, SLAGTEHUSGADE 11, 1715 KØBENHAVN



3. Gennemgang af regnskab og økonomiske forhold v. forperson Kirstine Rask Lauridsen.
Regnskab er sendt ud til forsamlingen på forhånd.
Ingen bemærkninger fra revisor.

Regnskabet bærer præg af Corona-perioden. Aktiviteter er blevet skubbet. Der er blevet
brugt mange kræfter på at afslutte ældre, udskudte projekter, og der har været mindre tid til
at søge og udvikle nye projekter.

Årsregnskabet afsluttes med et underskud på 143.844 kr.

Det præsenteres, at én medarbejder er gået fra at være en lønnet medarbejder til at være
en kommerciel samarbejdspartner som nu står for salget af Bølgemarken, hvor Havhøst så
får et honorar af det salg.

Tilgengæld forklares det, at Havhøsts egenkapital, på trods af underskud, er vokset pga. en
ekstraordinær momsregulering. Dvs. Egenkapital pr. 31. december 2021: 330.950 kr.

Det er blevet i årets løb diskuteret i bestyrelsen hvordan dette underskud overkommes,
samtidig med at Havhøst bliver en bæredygtig organisation (jf. den nye strategi). Dette
afstedkom en ansættelse af sekretariatsleder, . Samtidig har stifterAnne Stald Møllmann
Joachim Hjerl fået ny rolle som udviklingschef. Joachim lykønskes af forsamlingen med sin
nye rolle.

Spørgsmål fra medlem: Kan Anne fortælle lidt mere om sig selv?

Anne præsenterer sig selv og sin vej til Havhøst.
Anne bydes velkommen af forsamlingen.

4. Spørgsmål til og afstemning om de af bestyrelsen udarbejdede vedtægtsændringer i
Havhøst v. Anne Stald Møllmann
Alle betalende støttemedlemmer, foreningsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer kan
stemme. Der kræves simpelt flertal.

Det bemærkes fra Joachim Hjerl af ændringen af formålsparagraffen også har til formål at
forsimple formålet så det er nemmere at forstå og efterleve.
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Afstemning over
Forslag nr. 1: Ny formålsparagraf

23 stemmer for ved håndsoprækning (vedtaget).

Forslag nr. 2, §8

21 stemmer for ved håndsoprækning (vedtaget).

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Forsamlingen præsenteres for et bestyrelsesoverblik. To bestyrelsesmedlemmer er på
genvalg.

Ingen øvrige i forsamlingen ønsker at stille op til bestyrelsen.

Jesper Redecker vælges enstemmigt som nyt bestyrelsesmedlem. Jesper præsenterer sig
selv.

Ordet gives til Bernt (formand for Kerteminde Maritime Haver). Bernt blev sidste måned
valgt som repræsentant for foreningsmedlemmerne i bestyrelsen. Bernt præsenterer sig
selv.

6. Eventuelt
Spørgsmål fra medlem: Må vi se og høre fra bestyrelsen?
Svar: Bestyrelsen præsenterer sig selv og de fraværende bestyrelsesmedlemmer.

Der stilles spørgsmål til bestyrelsen om hvor meget de dyrker og sælger af muslinger mm.

Der inviteres til Skt. Hans d. 23/6 2022 kl. 17 ved Blå Base i Kastrup (find “Tidligere Maritime
Nyttehaver Købehavn” på Facebook). Det er gratis.

Mødet afsuttes.
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