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Referent:  Mogens Toft Jensen 

 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 

Eva Ahrenburg blev valgt. 

 

2.  Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

Stine berettede om et meget specielt år pga. Corona.  

Ombygningen af køkkenet og butikken blev afsluttet, men så kom lukningen.  

Alligevel endte året med et positivt resultat. Der kom mange gæster, og der var fremgang i salget i gartneri, 
butik og cafe. 

En væsentlig del af økonomi kommer fra fondsmidler, som det kan ses i regnskabet. 

Det var ikke muligt at have så mange patienttimer pga. Corona i det forgangne år, men det kommer igen. 

De mange frivillige gør det muligt at drive Sct. Hans Have, som et sted der stadig udvikler sig. 

Der er nu over 500 medlemmer, idet mange nye har meldt sig ind for at støtte projektet. 

Beretning blev godkendt med applaus. 

 

3.  Aflæggelse af årsrapport 

John Harboe, fra Harboe Consult, fremlagde regnskabet, som ikke indeholder nogle forbehold fra revisor. 

Der er et overskud på 81.395 kr. som stammer fra: 

• Stigende salg i cafe, gartneri og butik. 
• Flere medlemmer. 
• Øgede sponsorindtægter. 

Der er modtaget lønkompensationer i forbindelse med Corona, men noget heraf skal betales tilbage, som 
det også fremgår af regnskabet. 

Der er en positiv regulering af huslejehensættelser og en uventet Mobilepay indtægt, som banken har haft 
stående. 

Investeringer (facilitetsforbedringer), som er drevet af fondsmidler, bliver nu bogført med fuld værdi, og 
afskrives løbende.  

Denne regnskabsændring er rettet tilbage til 2019, så tallene er sammenlignelige. 

Regnskabet blev godkendt med applaus. 

 

 



4.  Fastsættelse af ordinært kontingent for det kommende år. 

Samme beløb som sidste år blev foreslået-vedtaget med applaus 

 

5.  Behandling af indkomne forslag. 

Ingen forslag modtaget. 

 

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

3 medlemmer er udpeget af bestyrelsen, nemlig Lars, Jette og Eva. Alle tre er genvalgt. 

Charlotte og Verner var på valg. Begge blev genvalgt 

Hanne Nielsen var suppleant og på valg. Ann Karin Vestergård stillede op som suppleant, og blev valgt 

 

7.  Valg af revisor. 

Harboe Consult blev genvalgt. 

 

8.  Eventuelt.   

Ann Karin roste haven for den modtagelse der sker af frivillige, og sagde tak for for lån af kapellet til 
Psykiatrisk Kor. Hun spørger, hvorledes 2021 tegner sig. 

Stine fortalte at budgettet ser fornuftigt ud. Der er gode erfaringer med ”take-away”.  

Katrine, som er koordinator for frivillige, fortalte, at der kommer en del patienter fra Sct. Hans Hospital, 
som hjælpere i køkken og gartneri. Haven gør meget ud af at forberede nye patienter og frivillige til 
arbejdet og området. Butikken er nu stort set kun bemandet af frivillige. 

Stine fortalte kort om donationen på 38 Mill. Kr. fra OJD-fonden, som Roskilde kommune har modtaget. 
OJD-fonden har tidligere også støttet Haven med bl.a. istandsættelsen af køkkenet og butikken. 

Donationen er givet på baggrund af det arbejde Haven har lavet de seneste 5 år, men er givet til Roskilde 
kommune, da den nu står som ejer af området. 

Overordnet støtter fonden det grønne miljø og det afstressende/beroligende/inkluderende 
arbejdsfællesskab, der finder sted. 

 Lige i disse dage aftales det hele mere i detaljer, derfor kan der ikke gives mere info nu. 

Området, som donationen dækker, strækker sig fra Kapellet, rundt om kirkegården og rundt om Haven.  

Gartnerboligen bliver måske en del af projektet. 

Der var et spørgsmål om retræte muligheder i Gartnerboligen, men det bliver nok ikke aktuelt, da der ikke 
er godkendte overnatningsmuligheder.  

Iflg. Grethe F. fra Gartnerhusgruppen bliver dette vanskeligt, da det kræver nogle brandsikringsordninger. 

Tanker om Gartnerhuset som indgangsport til Skjoldungelandet, og som infocenter er med fremme. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og Generalforsamling blev afsluttet kl. 19. 45. 

 


