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Repræsentantskabsmøde 2017
AFHOLDT 20. MAJ PÅ BOSEI VED PRÆSTØ
DELTAGERE
Repræsentantskabet:
Katherine Richardson (KR, KU / DDF)
Niels Juhl Bundgaard (NJB, DDF)
Erik Dahl Kjær (EDK, DDF)
Jette Dahl Møller (JDM, DDF)
Torben Leisgaaard (TL, Dansk Plante
skoleejerforening)
Hans Erik Lund (HEL, DDF)
Henrik Jørgensen (HJ, Danmarks Natur
fredningsforening)
Ole Byrgesen (OB, KU)
Christian Als (CA, HedeDanmark)
Elzelina van Melle (EvM, Danske Land
skabsarkitekter)
Jens Riis / Lilian Skønager (JR,
Det Danske Rosenselskab)
Bente Siiger Lustü (BSL, Haveselskabet)
Lejf Rasmussen (LR, Danske Anlægsgart
nermestre)
Steen Hinner (SH, isf. Hans Ove Peder
sen (Park- og Naturforvaltere))
Niels Riegels (NR, personligt medlem)
Henni Steffensen (regnskab (FU))
Støttekreds:
Christian Madsen
Kirsten Dupont Hartmann
Per Højrup
Jens Andersen
Erik Borsholt (EB)
Gerlevparkens Venner:
Lene Møller (LM)
Bente Ottesen (BO)
Fraværende/afbud:
Anders Korsgaard (DDF)
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Niels Mellergaard (Slots- og Kulturstyrel
sen)
Jørgen Kappel Hansen (Dansk Skovfor
ening)
Peter de Neergaard (Skovhistorisk Sel
skab)
Christian Ticheler Søborg (personligt
medlemsskab)
Tove Hyllested (personligt medlemskab)
1. Velkomst
Niels Juhl Bundgaard (NJB) bød velkom
men til repræsentanter, støttekreds, Ger
levparkens Venner og ledsagere, i alt 30
personer.
Niels Juhl foretog navneopråb af re
præsentanterne, hvorved det konstatere
des at der var 15 af 20 mulige repræsen
tantstemmer til stede, og at forsamlingen
dermed beslutningsdygtig.
2. Valg af dirigent
EDK konstaterede at repræsentantska
bet var lovligt indvarslet, idet indbydelsen
var udsendt 21. marts 2017, at indkaldelse
skal ske med mindst 14 dage og at mødet
skal afholdes i maj måned. EDK gav ordet
til NJB.
3 & 9. Fælles beretning fra forman
den for repræsentantskabet og for
forretningsudvalget
Formanden for repræsentantskabet, Ka
therine, og formanden for forretningsud
valget, Niels, besluttede at aflægge fælles
beretning for repræsentantskabet og for
retningsudvalget (se side 10).

4. Bemærkninger til beretningen
CA: Væk med Gerlevparken og fjern fokus
fra de forfinede træer i landskabet. Vigtigt
at Fonden finder den rigtige profil. Uop
fordrede ansøgninger kan give mange og
gode input.
NJB: Et salg af Gerlevparken vil ikke give
penge i kassen svarende til omkostninger
ne.
KR: Vi tør ikke åbne for ansøgninger, idet
vi har lukket ned for alt, der belaster ad
ministrativt.
CA: Så beskriv nogle rammer svarende
til profilen på hjemmesiden, som der kan
søges i henhold til.
BSL: Skriv hvad vi støtter.
NJB: Det igangværende arbejde med at
opdatere Træregisteret er et eksempel på
støtte iht. fundatsen
EB: Støtter Niels’ udmelding, og foreslår
at vi søger hos Realdania, der har støt
tet mange renoveringer af parker, vel at
mærke hvis vi har kapacitet til at håndtere
en donation og det støttede arbejde.
EDK: Gerlevparken er blevet rigtig flot.
KR: Vi vil gerne have en dialog med og
hjælp fra repræsentantskabet.
BSL: Gerne løbende dialog
NJB: Kan ske gennem nyhedsbreve
SH: Formidling af træfaget / træer
KR: Forskning med træer fx i EDK’s regi
SH: Kommuniker noget mere med kom
munerne
CA: Gerlevparken er flot, og stor tak til
Gerlevparkens Venner, men hvor mange
penge er der bundet i Gerlevparken?
HEL: Vi kunne sagtens grave roserne op,
men der er jo meget andet i Gerlevparken
end roser, fx den gamle park med en del
sjældne træer og Den danske Træsamling
(det danske arboret).
JDM: Det behøver ikke at være et enten
eller, men kan være et både og. Der er mu
lighed for at plante flere sjældne træer i

Gerlevparken.
BSL: behøver vi at anvende mere tid på at
skippe Gerlevparken?
JR: Det er vigtigt at stå fast, især af hensyn
til motivationen hos Gerlevparkens Ven
ner.
NJB: Vi kan ikke byde Vennerne at arbej
de under usikre vilkår. Vi beholder Ger
levparken!
Baggrunden for at overveje et salg af Ger
levparken var den dårlige økonomi dels i
Fonden generelt men i særdeleshed i for
hold til Gerlevparken.
Derfor var der behov for en hurtig beslut
ning i forretningsudvalget i forhold til om
Gerlevparken var et økonomisk finansielt
aktiv, som kunne realiseres til gavn for
Fonden både på kort og på længere sigt,
eller om vi havde at gøre med et aktiv, som
Fonden i stedet burde rationalisere og ud
bygge til at udgøre en fin ramme for besø
gende i parken samt være en god ramme
for formidling og forskning inden for træer
og miljø.
Forretningsudvalget valgte den sidste løs
ning, som samtidig ville skabe ro i forhold
til de mange gode frivillige hos Gerlevpar
ken Venner. Beslutningen blev meddelt til
Gerlevparkens Venner i 2016 og på års
mødet i 2016, hvilket også fremgår af re
feratet fra dette årsmøde samt i det brev,
der blev sendt til alle repræsentantskabets
medlemmer et par måneder efter mødet.
LM: Mærkelig diskussion.
EDK: Konklusion:
• Løbende dialog med repræsentanterne
fremover (nyhedsbrev)
• Der åbnes for ansøgninger i forhold til
nogle mere præcise rammer
• Fortsætte renoveringen af Gerlevpar
ken, bl.a. i samarbejde med Skovsko
len, til vi er helt i mål med den opga
ve, så parken fremtræder velpasset, og
kan fungere som en god ramme for
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oplevelser, forskning, forsøg og mar
kedsføring af træer og miljø.
• Desuden kan Fonden yde generel støtte
til projekter i by og på land fx til Trær
egisteret i regi af DDF.
5. Regnskab (HS)
Regnskabet er inden mødet sendt til re
præsentantskabets medlemmer.
De vigtigste tal:
Fondens regnskab for 2016 viser et over
skud på 33.632 kr., efter at der er hensat
100.000 kr. til mærkning og registrering af
træer.
Afkastet af den bundne kapital er på
387.675 kr., og er en stigning på ca.
100.000 kr. i forhold til 2015.
Fra Nordea Fonden har vi modtaget
100.000 kr. til etablering af pergolaen i
Valdemar Peter-sens rosensamling. Tips
midlerne har bidraget med ca. 90.000 kr.,
Frederikssund Kommune med 33.000 kr.
og der er solgt brænde for 16.750 kr.
Fondens udgifter til Gerlevparken har
været på 67.000 kr. og som ”noget nyt”
har vi støttet alléen ved Bosei Skolen med
købet af træer for 78.000 kr.
Udgifter til administration m.m. er redu
ceret med 60.000 kr.
Regnskabet 2016 blev godkendt af repræ
sentantskabet.
6. Bemærkninger til regnskabet
Regnskabet blev godkendt.
7. Valg til repræsentantskabet
Niels Rigels datter, Marie Rigels Melchior,
har sagt ja til at blive medlem af repræsen
tantska-bet.
Dansk Skovforening har indstillet Jørgen
Kappel Hansen (isf. Peter de Neergaard),
Haderslev og Det Danske Rosenselskab
har indstillet Lilian Skønager, Ribe (isf.
Jørgen Riis) som repræsentanter.
8

8. Valg til forretningsudvalg
Forretningsudvalget består af følgende
medlemmer
• Niels Juhl Bundgaard, formand
• Jette Dahl Møller, sekretær
• Hans Erik Lund, kasserer
• Torben Leisgaard
• Elzelina van Melle (forslag)
Alle i FU lod sig genvælge for det kom
mende år.
10. Gerlevparkens Venner
Da Sussies ikke kunne være til stede, hen
vises der til hendes fyldige beretning for
Gerlevparkens Venners virke i 2016 i Års
skriftet.
Herudover kan nævnes:
Skovskolen har anvendt Gerlevparken
som praktikplads. Det har været til stor
glæde for begge parter, for der har været
mange udfordrende fældningsopgaver og
mange forskellige træarter at arbejde med.
Opholdet resulterede i ca. 130 rm brænde
sv. til en indtægt på 32.000 kr.
Skuret er repareret for 70.000 kr. efter
svamp i taget. Halvdelen måtte forsik
ringsselskabet æde da Henni kunne finde
dokumenter der viste at de selv havde en
treret med det firma der udbedrede ska
den efter en brand.
Der er søgt om midler til udskiftning af de
50 år (?) gamle broer.
Hegnet mod Tørslevvej skal renoveres
efter Skovskolens rydning af selvsåede
træer langs vejen.
Der pågår udskiftning af jord i aksebedet.
Det nordlige område er planlagt afgræs
set af kreaturer, som det også har været
tilfældet i tidligere år. Til gengæld ser det
sort ud med at kunne have får i det østlige
område, da der er or stor risiko for løse
hunde.
Eftersom der er plantet over 400 nye roser
og Gerlevparken rummer sandjord er van-

ding påkrævet. Ved anlægget af rosensam
lingerne blev der etableret vandingsanlæg,
forsynet fra naboens brønd og vandingsan
læg. Men da han ikke starter sit anlæg fordi
vi ønsker det, må vi gøre os fri af den ord
ning og koble os på den offentlige vandfor
syning. Det koster vel 20-30.000 kr.
Vi har mistet 3 af de Grønne Mænd i Ger
levparkens Venner, den sidste for en må
neds tid siden. Han sørgede for at holde
chaussestierne fri for ukrudt og benyttede
Gerlevparken til at ”få de sorte tanker på
afstand”. Her får Gerlevparken en ikke
uvæsentlig betydning på et andet plan.
Kommentarer:
Ole Byrgesen spurgte om tjørnesamlin
gen. Den var Aage Kann Rasmussens
store stolthed med over 100 arter og varie
teter, men havde det ikke godt. Byrgesen
tilbød sin hjælp til genopretning.

11. Eventuelt
NJB: Vi har valgt at uddele ”Den Grønne
Pris” i år, og det skal ske under øget bevå
genhed fra pressen.
12. Afslutning
Formanden takkede dirigenten for velud
ført ledelse og for forsamlingens store og
positive interesse for Fonden og dens ar
bejde.
Herefter en dejlig frokost og en fin bustur
rundt i det sydsjællandske landskab, arran
geret af Niels Riegels, hvor der blev set på
alleer og bemærkelsesværdige træer samt
et projekt for undervisning i dyrkning og
brug af planter i madlavningen på Lilien
dal.
Hans Erik Lund
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Årsberetning 2016
Af Niels Juhl Bundgaard Jensen og Katherine Richardson

Som i de foregående år har arbejdet i Fon
dens forretningsudvalg i 2016 fokuseret
primært på konsolidering af Fondens øko
nomi og aktiviteter ift. de strategiske lin
jer som er blevet forelagt og diskuteret på
Repræsentantskabsmøder i de senere år.
I år har vi dog den fornøjelse, at kunne
meddele, at den strategi, der blev lagt for
dagen, da den globale (og Fondens!) finan
sielle krise rasede, er ved at give de resulta
ter, vi havde håbet, men måske ikke turde
tro på, kunne realiseres.
Fra for nogle få år siden at kunne be
tragtes som en økonomisk sten om halsen,
kan vi nu uden tøven sige, at Gerlevparken
er et af Fondens ”flagskibe”. Det er næsten
pinligt, at erkende, at parken i den senere
tid aldrig har været i så god stand, som den
er i dag, og det til trods for, at Gerlevpar
kens årlige træk på Fondens ressourcer er
blevet reduceret med en faktor 5-10 siden
finanskrisen.
At Gerlevparken er i så fin stand i dag
er selvfølgelig i meget høj grad et resul
tat af den imponerende indsats, der ydes
både af Venneforeningen og flere af for
retningsudvalgets egne medlemmer. Der
udover tilbringer Henni Steffensen også
mange frivillige timer i parken. Officielt gik
Henni på pension fra sin stilling ved Fon
den i 2015, men hun har heldigvis valgt,
at fortsætte sin støtte af Fonden ved at på
tage sig administrative opgaver for Fonden
på en ad hoc basis, samt ved at bidrage
til Gerlevparkens genopstandelse. Henni
har været tilknyttet Fonden fra før Gerlev
parken kom i familien, og hendes hukom
melse har nu vist sig gentagende gange, at
komme os til gode ved parken – seneste i
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forbindelse med et for Fonden heldigt ud
fald af en forsikringssag på et skur.
Der er dog ikke kun medlemmer af
Forretningsudvalget og Venneforeningen,
som har lagt mærke til de store forbed
ringer, der har fundet sted i Gerlevpar
ken. I mange år har man ærgret sig over,
at der manglede mange planter i ”Poul
sen Roser” samlingen. Vi er derfor meget
glade for at kunne berette, at Poulsen
Roser i 2016 har besluttet, at sponsorere
de manglende roser, og at Gerlevparkens
venner i marts 2017 plantede de 400 nye
roser. Gerlevparken er udvalgt som et ud
flugtsmål ifm. den store internationale
rosenkongres, der afholdes i København
i 2018. Det flotte sponsorat af Poulsen
Roser i samklang med Venneforeningens
flittige og engagerede medlemmer giver et
enormt godt udgangspunkt for at kunne
præsentere parken fra sin pæneste side i
2018. Også Frederikssund Kommune har
bidraget med en ekstraordinær bevilling
til parken på 32.000 kr. Fonden er meget
taknemmelig for disse generøse bidrag til
Gerlevparken, og er ikke i tvivl om, at de
vidner om, at omverden værdsætter de se
neste års udvikling i parken.
Som en naturlig følge af de store om
kostninger forbundet med vedligeholdel
sen af roserne har det især været den del
af parken, der har haft Fondens største op
mærksomhed tidligere. Nu, hvor de øko
nomiske forhold omkring roserne er ved at
stabilisere sig, har det også været muligt at
rette større fokus på resten af parken. Via
et samarbejde med Skovskolen, blev par
kens træer anvendt i året der er gået som
genstand for praktik i beskæringsteknik.

Det har resulteret i 130 rummeter bræn
de, og en indtægt til Fonden på 32.000 kr.
Det har også resulteret i, at bevoksninger
ne fremtræder lysere og mere imødekom
mende for besøgende i parken. Samtidig
giver hugsten en smukkere og mere har
monisk udvikling af de tilbageværende
træer.
Forretningsudvalget har i de senere år
signaleret, at når Fondens udgifter og ind
tægter var kommet i balance, ville Fonden
igen rette fokus på de øvrige aktiviteter,
som tidligere har været en del af dens por
tefølje, herunder behandling af ansøgnin
ger og igangsættelse af projekter. Med de
fysiske og økonomiske forbedringer, der
har fundet sted i Gerlevparken i de sene
re år, fandt Forretningsudvalget, at tiden
var rigtig i år til at begynde – så småt –
på disse øvrige aktiviteter. Teksten om, at
Fonden for tiden ikke modtager uopfor
drede ansøgninger, findes stadig på hjem
mesiden, men det er meget bevidst fra
Forretningsudvalgets side. Dels er vores
økonomiske formåen endnu ikke tilstræk
kelig til, at vi kan lukke porten op på vid
gab, men Forretningsudvalget føler også,
at der er behov for at udvikle en strategi
for hvilke type projekter, vi ønsker at støt
te, inden der ligefrem annonceres efter an
søgninger.
Historisk set har Fonden f.eks. ofte støt
tet (gen)plantninger langs alleer ved histo
riske ejendomme, men er det stadig den
type opgave Fonden skal yde støtte til?
Forretningsudvalget er i tvivl, og ønsker
dialog med Repræsentantskabet omkring
retningslinjerne for en kommende bevil
lingsstrategi. Inden en sådan strategi er på
plads, ønsker Forretningsudvalget ikke at
åbne bredt op for uopfordrede ansøgnin
ger.
Det betyder dog ikke, at Fonden ikke
allerede nu kan støtte værdige eksterne

aktiviteter, og siden sidste Repræsentant
skabsmøde har Forretningsudvalget be
sluttet at støtte arbejdet med etablering af
Dendrologisk Forenings Træregister, som
også har modtaget støtte fra 15. Juni Fon
den, samt til genplantning af en rønnebær
allé på skolen, hvor vi holder dette års Års
møde.
Forretningsudvalget har også besluttet,
at tiden er inde til, at genoptage uddeling
af den Grønne Pris, som sidst blev givet
i 2008, da modtageren var professor Jørn
Palle Schmidt.
Der er således god grund til at være
stolt over den forvandling, som Fonden har
været igennem i de senere år. Sandt at sige,
at dårlig økonomi og finanskrisen tvang os
til at afprøve nye veje ift. Gerlevparken og
vores øvrige virke, men det er ikke nød
vendigvis noget, vi skal beklage. I naturen
sker evolution oftest hurtigt i kølvandet på
en miljø” krise” – sådan er det måske også
med Fonden for Træer og Miljø! De foran
dringer, der har fundet sted i Fonden, har
forhåbentlig gjort Fonden bedre tilpasset
til det samfund, den befinder sig i. Vi dis
kuterede i forbindelse med Fondens 40 års
jubilæum for et par år siden, at det sam
fund, hvori Fonden oprindeligt opstod, for
længst er væk, og at der var et behov for
at tilpasse Fonden til det aktuelle samfund.
Vi mener, at Fonden i forhold til Ger
levparken er kommet langt i den retning,
men at vi ikke er nået til vejs ende endnu!
I den kommende tid bør Fonden fortsætte
arbejdet i Gerlevparken samt at få udviklet
en konkret bevillingsstrategi. Vil vi over
hovedet åbne for uopfordrede ansøgninger
igen? Eller vil vi hellere agere projektma
gere, og være med til at skabe nye ideer/
projekter selv? Eller skal vi bruge vores
midler på en blanding af eksterne/interne
initierede projekter? Og skal de projekter,
vi støtter, falde inden for forudbestemte
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temaer? I så fald hvilke? Hvis vi annon
cerer efter uopfordrede ansøgninger på
vores hjemmeside, vil det nok være en let
telse både for ansøgeren og administrati
onen, at vi definerer rammerne for vores
bevillinger. Alle disse og flere spørgsmål/
emner vil vi gerne i dialog med Repræsen
tantskabet om.
I det hele taget føler vi et behov for at
genvurdere forholdet mellem Repræsen
tantskabet og Forretningsudvalget. Især i
en periode med store forandringer, som
Fonden p.t. befinder sig i, er der behov
for et stærkt og tillidsfuldt forhold mellem
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Repræsentantskabet og Forretningsudval
get. Vi er i fællesskab ved at forandre Fon
den med henblik på at gøre den stærk og
levedygtig i mange år endnu. I den proces
er det vigtigt, at der er opbakning fra alle
parter om den retning, der bliver valgt for
Fonden.
Og når vi er i gang med at reformere
Fonden, således at den kan udgøre et vig
tigt sted for træer og miljø netop i frem
tiden, vil det ikke måske være en idé at
arbejde målrettet for en reduktion i gen
nemsnitsalder i både Repræsentantskabet
og Forretningsudvalget?

Ny i repræsentantskabet
ELZELINA VAN MELLE
Landskabsarkitekt DPLG og mdl,
indehaver af firmaet EVM landskab
Bestyrelsesmedlem i Danske Landskabs
arkitekter (DL), deres medlem i Fondens
repræsentantskab og medlem af Fondens
forretningsudvalg.
I slutning af 2009 blev jeg færdigud
dannet landskabsarkitekt DPLG i Versa
illes (Frankrig) efter et års udveksling på
Københavns Universitet i 2008. Jeg har
siden arbejdet for et fransk konsulentfirma
i Nordfrankrig, før jeg flyttede tilbage til
København i 2011.
Her startede jeg på tegnestuen BOGL
næsten samtidig med, at jeg blev ansat
som undervisningsassistent på Landskabs
arkitekturs bacheloruddannelse. I dag er
jeg selvstændig og underviser stadig ofte
eksternt på Institut for Geovidenskab og
Naturforvaltning på Københavns Univer
sitet, med bl.a. farvelære og projektudvik
ling med bytræer på kurserne Plan og De
sign og Naturgrundlaget for hold på 60
studerende.
I mit firma EVM landskab vælger jeg at
fokusere på de levende dele af landskabet,

ved at formidle viden og praksis, der un
derstøtter landskabsarkitekters grønne
evner. Jeg tegner bynatur-projekter samt
byrums design, der skubber biodiversitet
og sundhed frem ved at plante mangfol
dig vegetation i bymiljøet og sikrer en god
balance mellem ”det byggede og det gro
ede”.
Tegnestuen er ung og stadig i udvik
ling. Indtil videre har vi haft succes med
at gøre skolegårde grønnere med f.eks.
spiselige planter samt at tegne visioner for
Københavns Kommunes fremtidsprojek
ter som Naturbyen og Vestvolden.
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Årets gang i Gerlevparken
Af Sussie Staun Pallesen, formand for Gerlevparkens Venner

DEN GENERELLE PLEJE AF
ROSENHAVEN OG TRÆSAM
LINGEN
Den helt vigtige og store opgave for Ger
levparkens venner er at sørge for, at sam
lingen af roser bliver passet og plejet. Vi
har fortsat ca. 50 medlemmer af Gerlev
parkens venner, som i forskelligt omfang
har deltaget i arbejdet, og i år kan vi atter
rose os af at være kommet endnu længere
med dette arbejde. Vennerne har nu med
succes passet roserne i 5 vækstsæsoner.
Vi har holdt to fælles beskærings- og
plante-weekender i foråret, hvor vi har
fået plantet ca. 500 Poulsenroser, ca. 40
historiske roser og 40 klatreroser til den
nye pergola. Den ryddede del af aksebe
det, har vi fået tilplantet med de originale
roser (tilkørslen af jorden blev sponsoreret
af Niels Martin Viuff), og samme plan har
vi for det tilsvarende aksebed ved siden af.
Vi forsøgte os i år med sommer
beskæring. I første omgang uden så mange
tilmeldinger, men da der i hele juli nær
mest havde været tørke, blev de frivillige
i flere af de historiske rosenbede tilkaldt
til en ekstra beskæring, så roserne kunne
komme bedre gennem efteråret. Det lyk
kedes fint. Sikkert også, fordi regnen i den
grad kom.
Vi havde også to planteweekender i
efteråret, hvor ca. 500 nye Poulsenroser er
blevet plantet, samt yderligere 50 nye roser
i bedene for de historiske roser.
Til alle weekends var der en utrolig flot
opbakning fra de frivilliges side, så alt blev
nået på rekordtid.
De grønne mænd har haft travlt med at
rydde op i hegnet omkring Gerlevparken,
14

skiltningen, og de har etableret kompost
bunker, så de frivillige kunne komme af
med ukrudtet. Herudover har de brændt
affald af, klippet hække og plæner, skåret
kanter og etableret brostenskanter om
kring bed 6.
Som noget nyt i år blev vores nye per
gola (som jo blev til med 100.000 kr. i støt
te fra Nordeafonden) tilplantet, og roser
ne nåede i årets løb at blive så store, at de
kunne opbindes.
D. 16. juni indviede vi pergolaen med
deltagelse fra filialbestyrer Jan Mølgaard
fra Nordea i Frederikssund, Jette Dahl
Møller fra Fonden for Træer og Miljø
og vores mentor Torben Thim – og ikke
mindst Willum Lendorf-Thim, som jo har
konstrueret og bygget pergolaen.
Aldrig så snart var snoren til pergolaen
klippet og talerne holdt, før det styrtede
ned. Heldigvis var vore telte slået op, og vi
kunne nyde lækre pindemadder, vin, sang
og musik fra Tines Trio til Tiden og violin
spil fra Willum i ly af regnen.
Det skal også nævnes, at vi i løbet af
2017 har arbejdet målrettet på at få skilt
ningen af roserne klar her til 2018, hvor
vi jo får besøg af gæster på Rosenverdens
kongressen i juni/juli. Vi har haft mange
skilte liggende, som nu er ved at komme på
plads, og herudover har vi fået sponsorer
til en fornyet skiltning af særlig Poulsenroserne og en typeskiltning ved hvert af de
historiske rosenbed (Albaroser, Damasce
nerroser, Gallicaroser, m.m.). Sponsorerne
er Phoenix og Lange Fonden.

MARKEDSFØRING AF GERLEV
PARKEN
Bestyrelsen har i år fortsat arbejdet med
markedsføringen af Gerlevparken. Vi
synes selv, vi er blevet gode til at benytte
vores Facebook-side, og vi har et stigende
antal, som følger vore opslag. Vores hjem
meside er nu færdig, og den kan ses på
www.gerlevparken.dk. Herudover annonce
rer vi i lokalpressen ved forskellige lejlighe
der, bl.a. ved rosenvandringerne.
Vi arbejder fortsat på at få en bedre
skiltning, der viser hele området, ved ind
gangen til Rosenparken.

AKTIVITETER I GERLEVPAR
KEN FOR OFFENTLIGHEDEN
Igen i år har der været to rosenvandringer
i juni/juli med pæn publikumsdeltagelse.
Særlig vandringen i juli havde en flot del
tagelse med over 50 roseninteresserede.
Der blev i sensommeren afholdt en guds
tjeneste med klassisk musik og alle tre af
sognets præster til stede, og der har været
guidede rundvisninger af turister og lokale
foreninger.
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ARRANGEMENTER OG UD
FLUGTER FOR DE AKTIVE
I juni betalte Fonden for Træer og Miljø
en bus til de aktive i GPV til en udflugt
til Geografisk have i Kolding og Trappen
dal. Vejret var ikke fantastisk, men det var
haverne til gengæld. Som vanligt havde vi
en grillfest i august og gløgg/- og evalue
ringsaften i november for de aktive og bed
ansvarlige.
REPARATIONER OG VEDLIGE
HOLD
Igen i år har vi haft hjælp af elever fra
Skovskolen i Nødebo. Vi har fået fældet
et stort antal træer. Indtægterne her fra er
gået til reparation af taget på vores skur.
Vi er også gået i gang med at undersøge
mulighederne for et vandingsanlæg i Ro
senhaven, men meget afhænger af, om det
kan fås til en pris, hvor vi kan finansiere
det. Det kan evt. etableres i etaper.
Vi har fået nye bænkesæt opsat i
Rosenhaven, og vi har et ønske om nye
borde og bænke i træ i vores overdækkede
opholdsrum. Der er ligeledes et ønske om
en udvidelse af redskabsrummet, som vi
kigger på.
Broerne i træsamlingen trænger til
reparation og fornyelse, og her søger vi
midler til at dette kan ske. Prisen for det er
ca. 70.000 kr., hvoraf vi foreløbig har fået
23.000 kr. i støtte.
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ANTAL AKTIVE OG PASSIVE
MEDLEMMER AF GERLEV
PARKENS VENNER
Status er netop nu, at vi har ca. 40 akti
ve, herunder bedansvarlige og grønne
mænd. Vi er blevet mange, men vi kunne
godt være lidt flere. I efteråret forsøgte vi
os med en målrettet kampagne for at få
flere medlemmer, bl.a. via annoncering på
FaceBook og i Lokalavisen. Vi søger sta
dig flere og iværksætter en ny kampagne
til foråret i forbindelse med én af vore
planteweekends.
ØKONOMI
Vi har et særskilt punkt om økonomi på
dagsordenen, hvor Henni vil aflægge regn
skab og præsentere budgetforslaget for det
kommende år. Det ser heldigvis fornuftigt
ud. Vi får fortsat visse indtægter via Mo
bile Pay, men vores hovedindtægt er fra
Fonden for Træer og Miljø, Frederikssund
Kommune samt donationer fra de fonde,
vi løbende søger.
KONTAKT TIL FONDEN
FOR TRÆER OG MILJØ
I bestyrelsen har vi to repræsentanter fra
Fonden for Træer og Miljø (Henni Steffen
sen og Hans Erik Lund), og det sikrer i høj
grad en løbende kontakt til Fonden, men
herudover deltog også medlemmer fra
bestyrelsen for GPV i Fondens årsmøde d.
20. maj 2017.

Fondens Støttekreds
Af Henni Steffensen

Fonden har en kreds af medlemmer – pri
vate, virksomheder, organisationer m.v.,
som gennem deres kontingent bidrager
til Fondens arbejde og er med til at
gøre Danmark mere grønt – samt støtte
videreudviklingen af samlingerne i Ger
levparken ved Jægerspris, der ejes af Fon
den, og passes delvis på frivillig basis..
Fonden er en selvejende institution, der
ikke modtager støtte fra det offentlige. Alle
administrationsomkostninger dækkes af
egne midler, og al faglig støtte til projekter
ydes vederlagsfrit af fagfolk, der er tilknyt
tet Fonden.
Fonden er af SKAT godkendt som
almennyttig fond i henhold til lignings
lovens § 8A, og er således ikke indkomstskattepligtig. Fonden er berettiget til at
modtage gaver med den virkning, at give
ren kan få fradrag for disse i sin indkomst
inden for de i loven fastsatte grænser.

Ifølge de nye regler fra og med 2012
er der intet bundfradrag. Man får fradrag
for alle bidrag til hver forening, altså også
for beløb under 500 kr. Man kan højst få
fradrag for 15.000 kr., hvis man samlet
giver 15.000 kr. og derover. For at opnå
fradraget giver man sit cpr.nr. til fonden,
der derefter indberetter beløbet til SKAT.
Støttekredsmedlemmer modtager Fondens årsskrift og inviteres til at overvære
det årlige repræsentantskabsmøde, der af
holdes i maj måned, hvor der arrangeres
foredrag og/eller rundvisning. Møderne
afholdes forskellige steder i Danmark.

KONTINGENT
Årlig kontingent for private: 200 kr.
Årlig kontingent for virksomheder
og institutioner m.v.: 400 kr.
Kontingent indbetales på konto i Sydbank:
Reg.nr. 6735 konto nr. 1866578
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Ekskursion i Sydøstsjælland
Af Hans Erik Lund

Boseiskolen

Ekskursionen blev afholdt i forbindelse
med Fondens repræsentantskabsmøde, 20.
maj 2017 og var tilrettelagt af Niels Rie
gels i samarbejde med Henni Steffensen.
Der deltog ca. 25 deltagere i turen, da
nogle desværre havde andre aftaler.

Fondens årsmøde blev afholdt på Bosei
ved Faksinge. Bygningerne var oprindeligt
opført som tuberkulosesanatorium i 1906
og var i perioden 1958-87 anstalt for ud
viklingshæmmede.
I 1987 blev det købt
af det japanske Tokai
University,
hvoref
ter det blev renoveret
til en meget høj stan
dard og indrettet som
kostskole for japanske
børn. Fra 2009 ændret
til idrætsskole.
Skolen virkede ual
mindelig velvedlige
holdt og rar, hvilket
nogle adspurgte elever
da også gav udtryk for.
2 Første stop på turen
var i Roneklint, hvor vi
så vi et nyopført bul
hus, dvs. et hus lavet af
tykke vandretliggende
egeplanker. Bygherren
er bådebygger og vant
til at arbejde med stort
Kort over ekskursionsruten
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Rhododendron ved skovvejen

tømmer. Træet kom fra Knuthenborg. Der
findes tilsvarende men flere hundrede år
gamle huse omkring Christiansfeld. På
stedet var der tidligere et lodshus. Bygge
tomten havde i en lang periode haft arkæ
ologernes store interesse og dermed gjort
byggeperioden meget lang.
2b På vej mod Bønsvig passeres skoven
Store Hestehave, hvor jættestuen ”Svend
Gønges Hule” ligger.
2c Træet ”Stodderstubben” ved Bønsvig
er omtalt i Mads Lidegaard: Danske Træer
fra Sagn og Tro. Det skulle ifølge over
leveringen være en hvidtjørn (i nogle over
leveringer er træet en pil), ved hvis fod
en stodder (tigger), der var blevet nægtet
husly, blev fundet død dagen efter. Træet
var herefter fredet.
En lokal grundejerforening har opkaldt
sig efter navnet.
3 I Bøget Skov sås nogle store blomstren
de rhododendron plantet langs skovvejene
under højstammede skovbevoksninger i
nærheden af de to boliger i skoven. Yderst
dekorativt og indbydende.

4 Jungshoved Kirke, opført ca. 1231. Des
uden voldsted.
5 Jungshoved Gård. Blev i 1776 solgt til
Brockenhuus til Nysø. Nyopført 1909.
6 Bellevue. Dendrologisk Forening havde
en sommerekskursion til parken i 2010. I
parken står et stort antal flotte træer, her
under en stor og flot Pinus maritima (P. pinaster, middelhavsregionen).
7 Beldringe, opført ca. 1561. 430 ha. På
ejendommen skulle have stået en seven
bom (Juniperus sabina). Den er ret giftig
og blev i forne tider anvendt af unge piger
ved uønsket graviditet. Træet er omtalt i
Mads Lidegaards Danske Træer fra Sagn og
Tro, men findes ikke længere.
8 Her så vi fra bussen et indhegnet om
råde, som blev anvendt af den lokale
Schæferhundeklub. Fonden for Træer og
Miljø og Tuborgfonden sponserede i 1994
600 træer til læhegn og forskønnelse.
9 Bussen kørte ikke helt ind til Udby
Præstegård, men passerede byen ad A2.
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Allé af blodbøg ved Oremandsgård

Grundtvig fødtes på præstegården i 1783.
I præstegårdens have stod Grundtvigs
lind. Den var ca. 25 m høj og havde en
diameter på 1,4 m. Der er plantet et nyt
træ som afløser.
10 Tæt på Lekkende, der er fra 1536 /
1838 står et stort egetræ, og som kunne
anes fra bussen (omkreds 7,8 m, højde 25
m). Der fører en platanallé til gården. Her
ligger også Kulsoens Hus, kendt fra Gøn
gehøvdingen.
11 Oremandsgård er fra 1536, og fik ny

Ekskursionsdeltagerne
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hovedbygning i 1933. Her kunne ekskursi
onsdeltagerne se noget så usædvanligt som
en allé af blodbøg, plantet ca. 1892.
12 Lilliendal, opført 1765, er på ca. 600
ha. Her steg alle af bussen og beså det ny
opførte anlæg, der skal fungere som uden
dørs skolekøkken. Det er tegnet af ame
rikanske Greg Corbett (Paradehuset på
Gisselfeld) og udført med støtte fra Real
dania, Haver til maver, Friluftsrådet og
lokale grupper, og har kostet ca. 3 mio.
Liliendal gods har leveret arbejdskraft til
udførelsen.

Borde og udendørs komfurer

Lokale til undervisning og regnvejr

13 Fra Liliendal kørtes ad en kastanjeallé
mod Høvdingsgård. Alléen er aldrende,
og Vordingborg Kommune havde et ønske
om at fælde træerne og at få Fonden til at
bidrage med indkøb af nye træer, men det
blev afslået pga. manglende midler.
I hestevognenes tid havde alléer til for
mål med at give skygge for heste og kusk. I
dag får allé træerne bilisterne til at sænke
hastigheden.

1774. Den højest dekorerede danske sol
dat i britisk tjeneste under 2. verdenskrig,
Anders Lassen, fødtes på Høvdingsgård og
voksede op på Bækkeskov.

14 Høvdingsgård er fra 1688 og er på
792 ha. Det er en af de gårde, der blev ud
skilt fra det vordingborgske rytterdistrikt i

15 På vej sydpå passerede vi ”Skallebens
egen”. Et skalleben er en hovedskal, og en
sådan skal være fundet under egen.
16 Nogle km længere sydpå passeredes
Labyrintparken, som ikke just ligger tæt på
bebyggede områder. Der var ikke stor til
tro til projektet, da det blev startet i 2006,
men det er blevet meget velbesøgt.

Nyrestaureret hus til elevernes undervisning og ophold i regnvejr
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Alléen syd for Petersgård

17 Herefter passerede vi Kalvehave
Kirke, bygget 1225, og lidt efter Hennis
barndomshjem.

Formanden Niels Juhl Bundgaard takker turleder Niels
Riegels for den gode planlægning og ledelse af turen
og tidl. skovrider Mikal Herløw for indlægget vedr.
lindealléen ved Petersgård.
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18 Petersgård er en af de 12 gårde, der
blev bortauktioneret fra det vordingborg
ske rytterdistrikt i 1774.
Alléen ved Petersgård er skabt ved at
tage 400 stiklinger fra et enkelt træ på Lilli
endal. Stiklingerne resulterede i 200 plan
ter, som blev plejet med rodstikning mv. i
12 år. Da alléen består af 64 træer, plan
tet i forbandt på 8 x 8 m, kunne de ikkebrugte allétræer sælges til en god pris.
Vejen er ret usædvanlig, idet selve vej
anlægget tilhører kommunen, men den
ligger på Petersgårds jord.
Det var meningen at turen skulle være
afsluttet ved Petersværft, men på grund af
tidnød måtte vi køre tilbage til Bosei, hvor
vi kunne nyde en forfriskning og hinan
dens selskab i det fine vejr.

Foto: Hans Erik Lund & Elzelina Van Melle
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