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Sct. Hans Have – Generalforsamling d. 22. oktober 2020-referat 
 

Referent: Mogens Toft Jensen 

 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 

Lars Fenger valgt. 

 
2.     Beretning om foreningens virksomhed det forløbne år 

Lars gennemgik året, som på mange måder har været helt surrealistisk. Generalforsamlingen skulle have været afholdt d. 27. 
april, men blev udskudt pga. Corona. Der bliver således berettet om en længere periode.  

Der er blevet indrettet køkken og butik. Medlemstallet er fordoblet til 550. Åbningen blev udskudt pga. Corona, men der var 
en fantastisk start Kr. Himmelfartsdag, da der endelig måtte åbnes. 

I juli måned blev ekstraordinært holdt åbent, og med stor succes, og der er en tro på, at Sct. Hans Have kommer igennem 
dette år med skinnet på næsen. 

2. Aflæggelse af årsrapport for 2019 

Katrine gennemgik årsrapporten for de praktiske ting. Årsrapporten er tilsendt og er tilgængelig på hjemmesiden. 

Paul Kofoed spurgte til visionerne for inkludering af Sct. Hans patienter, som regnes for en væsentlig opgave.  

Katrine og Lars svarede, at Sct. Hans Have meget gerne vil udvide/opgradere aktivitetsområderne for patienterne, som f.eks. 
for viceværtområde/produktion/opgradering af faciliteter, og at der arbejdes derpå i samarbejde med Sct. Hans Hospital.  

Der er imidlertid mange formaliteter, der skal være på plads, før Sct. Hans Hospital giver grønt lys for, at en patient kan 
arbejde i Haven. Og der skal samtidig være tilstrækkeligt med personale til at tage ordentligt imod patienterne i Haven, når de 
deltager i det inkluderende arbejdsfællesskab. 

Karin Garde betonede også det inkluderende fællesskab, og at der ikke er forskel på retspsykiatriske patienter og alm. 
patienter i Sct. Hans Have regi. 

Bjørn foreslog at undersøge om patienter evt., ved hjælp af naturvejledere, kunne være med til vedligeholdelsesarbejde på 
f.eks. kirkegården. 

 

John Peterson (revisor) gennemgik herefter regnskabet, og knyttede nogle bemærkninger hertil.  

• Externe omkostninger er hovedsageligt gået til grøn omstilling.  
• Indretning af Kapel er nu med under aktiver.  
• Andre tilgodehavender er fondsmidler (primært Realdania)- de er senere indgået. 

Eva Ahrensburg spurgte til, hvad egenkapitalen optimalt bør være? John svarerede, at den ikke gerne skal længere ned, men 
gerne må være 4-500.000 kr.  

Årsrapport godkendt med applaus 
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4.      Fastsættelse af ordinært kontingent for 2020. 

Samme som sidste år. 

 
5.      Behandling af indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag 

 
6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

Katrine indledte med at fortælle, at det på alle måder har været et helt usædvanligt år. Det har været nødvendigt at træffe 
hurtige og afgørende beslutninger i ledelsesgruppen, og det har medført fodfejl og konflikter. Dette har bevirket at Karin 
Garde og Paul Kofoed nu har trukket sig fra bestyrelsen. Alle er dog enige om at ville Sct., Hans Have det bedste. 

Karin Garde forklarede, at processerne blev mere og mere uigennemskuelige og med hurtige løsninger. Dette medførte, at der 
blev for lang afstand mellem daglig ledelse og bestyrelse. Man kan som bestyrelsesmedlem ikke tage ansvar for noget man 
ikke har indflydelse på forklarede Karin, og derfor trak hun og Paul sig.  

Lars replicerede, at det respekterer vi. Vi siger rigtig mange tak for den lange rejse, vi har været på sammen, siden opstarten i 
2014. Vi håber, at vi stadig kan lave ting sammen. Applaus fra Generalforsamlingen. 

Lars udtrykte også tak til Paul for hans indsats i bestyrelsen og Haven. Applaus fra Generalforsamling. 

Katrine gennemgik nu vedtægterne om bestyrelse og om valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan iflg. vedtægterne 
pege på 3 medlemmer og det er de tre nedennævnte: 

• Charlotte Gericke -erhvervskvinde, som hjælper med økonomi i Haven. 
• Verner Jensen-tømrer og med fra starten i Haven med ombygninger. 
• Lars Fenger- initiativtager og stifter af forening og Haven. 

 

Karin Garde spurgte om man kan være medlem af daglig ledelse og i bestyrelse samtidig.  Lars svarede at det kan man iflg. 
vedtægterne, fordi bestyrelsen gerne må pege på 3 bestyrelsesmedlemmer. 

          

         Bestyrelsen foreslår desuden de to nedennævnte medlemmer, som skal vælges på generalforsamlingen: 

• Jette Thygesen- tidl. Landmand-frivillig i køkkenet.  
• Jens Kristensen. Kok ved pop-up middage i Sct. Hans Have. 

 

Karin Garde foreslog Eva Ahrensburg som bestyrelsesmedlem (som bestyrelsen ville pege på som suppleant). 

Eva har været med i Haven fra starten. Hun er Cand. Polit og arbejder for Psykiatrien Sjælland, og har Yoga-hold i Sct. Hans 
Have. Eva accepterede at stille op til bestyrelsen, og der var herefter skriftlig afstemning. 

 

Hanne Nielsen og John Peterson blev valgt som stemmetællere. 

 

Pga. af en procedurefejl måtte den skriftlige afstemning gå om. Det endelige resultat blev: 

• Jens Kristensen-17 stemmer-valgt 
• Eva Ahrensburg-14 stemmer-valgt 
• Jette Thygesen-11 stemmer 
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Derefter var der en debat om ændringer i organisationer/foreninger.  

Bestyrelsens sammensætning i Sct. Hans Have er beskrevet i vedtægterne, men formen for foreningen kan ikke ændres uden 
en generalforsamlings godkendelse. 

Bjørn bemærkede, at der synes at være en trend til at foreninger kan ændres uden beslutninger på generalforsamlinger, og at 
han synes det er en forkert/betænkelig udvikling. Det sker f.eks. i Dansk Naturfredningsforeningen nævnte han. 

Hanne Nielsen kommenterede, at det giver mening, at én fra ledelsen er med i bestyrelsen i Sct. Hans Have. 

Birgit spørger om der bør ses på vedtægterne til næste generalforsamling?  

Lars svarede, at vi nu arbejder efter de vedtægter, der blev vedtaget sidste år på generalforsamlingen. 

Som suppleant til bestyrelsen blev Hanne Nielsen stillet op og valgt. Hanne er frivillig i Haven. 

7.     Valg af revisor 

John Peterson-Harbo consult blev genvalgt 

 
8.     Eventuelt 

Karin Garde sagde tak for nogle dejlige år. Hold fast i det der er grundlaget for Sct. Hans Have. 

Paul Kofoed takkede også. Det har været meget spændende fortalte han. Der har været bump, men han er begejstret for dette 
sted, og Paul vil gerne være med til fremover at bidrage på andre fronter. 


