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Formandens side
For de medlemmer, der havde tid og lyst, 
var der mulighed for at besøge den altid 
flotte og underholdende Sakura festival på 
Langeline i København inden foreningens 
generalforsamling i Kulturhuset ”Kilden” i 
Brøndby.

Aktivitetsgruppe Øst var i år ansvarlig for 
afvikling af foreningens generalforsamling. 
Aktivitetsgruppen havde, for de medlemmer 
der havde tid og lyst efter selve 
generalforsamlingen, arrangeret 
fællesspisning/socialt samvær i en 
restaurant tæt ved Kulturhuset. Gerda 
Møller og Bjarne Kristensen havde 
arrangeret, at vi alle kunne får et dejligt stort 
lokale helt for os selv, hvor der blev budt på 
en særdeles lækker buffet. Tak til 
aktivitetsgruppe Øst og i særdeleshed til 
Gerda Møller og Bjarne Kristensen for et 
virkelig godt arrangement.
Der var 28 fremmødte husstandsmed
lemmer, heraf var de 17 stemmeberetti
gede. Generalforsamlingen blev som altid 
afviklet stille og roligt. Der var i år ingen 
medlemmer, der havde stillet vedtægts
ændringsforslag eller andre forslag. 
Bestyrelsesmedlem Ole Sjøland-Handest 
ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. Der 
var ingen kandidater, der ønskede at stille 
op til bestyrelsen og der var heller ingen af 
de fremmødte medlemmer, der blev 
foreslået til henholdsvis en bestyrelsespost 
eller formandsposten. Bestyrelsen foreslog 
Henrik Harsfort som nyt 
bestyrelsesmedlem. Henrik blev valgt som 
bestyrelsesmedlem og undertegnede blev 
genvalgt som formand. Det lykkedes

heldigvis igen i år at få valgt 2 
bestyrelsessuppleanter samt en bestyrelse 
på 5. Du kan andet sted i bladet læse 
referat fra generalforsamlingen, og se 
hvordan bestyrelsen midlertidig er 
sammensat indtil den nye bestyrelse mødes 
første gang og konstituerer sig.
Der var som altid en god dialog ved 
generalforsamlingen. Der blev drøftet flere 
gode ting og foreningens hjemmeside var 
nok det emne, der havde den største 
interesse. Mange medlemmer har ytret 
ønske om en mere spændende og ikke 
mindst en mere brugervenlig hjemmeside.
Vi må erkende, at hjemmesiden trænger til 
et layout løft. Kan vi få tilført en form for 
medlemsdatabase, som altid er opdateret 
og en masse andre ønsker, ville det også 
være godt. Der var en god og konstruktiv 
drøftelse og mange gode forslag til 
fornyelse af hjemmesiden, herunder 
selvfølgelig også det økonomiske aspekt. 
Konklusionen blev, at der blev oprettet en 
arbejdsgruppe, som skal lave et oplæg til 
bestyrelsen. Denne arbejdsgruppe skal 
have det første møde inden sommerferien.

I forlængelse af foreningens nyligt afholdte 
fodslaw møde, blev det aftalt at 
Redaktionsgruppen udvides med flere 
medlemmer fra aktivitetsgruppe Øst. Denne 
udvidelse af redaktionsgruppen skulle 
gerne give et endnu bedre indhold i NIWA. 
Du kan allerede se resultatet i dette NIWA.

Med ønsket om en god sommer til alle. 
Sommerhilsner 
Gert Priegel
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Blomster i den japanske have
Tekst & Foto: Annelise Larsen & Carlo Jensen

Det væsentlige ved den japanske have 
er den harmoniske og fredfyldte 
oplevelse og med hensyn til blomster er 
det i vor forståelse afgørende, at der er 
et begrænset antal blomstrende 
vækster -  faktisk helst kun én type, der 
blomstrer ad gangen. Blomster i den 
traditionelle japanske have er mere 
undtagelsen end reglen, men de kan 
forekomme, dog aldrig i bede.

Flittigt blomstrende camelia blandt azalea, 
ilex, ahorn og bambus.

Et farveorgie hører ikke hjemme i den traditionelle japanske have, mangfoldighed i nuancer 
er forbeholdt farven grøn og brune toner på træernes bark. F.eks. vil flere træer med rødt 
løv også afvige fra det traditionelle valg af træer til den japanske have, et enkelt f.eks. 
ahorn med rødt løv hele året kan dog forekomme.

http://www.niwa.dk
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Til gengæld er det meget 
givende, at der næsten hele året 
rundt er en bestemt type buske 
eller træer, der markerer sig. På 
nogle tidspunkter, f.eks. i 
begyndelsen af maj er der nogle 
år mange skud og blomster, der 
viser deres farvepragt på samme 
tid. Da er det en overvejelse 
at prioritere, f.eks. om det er 
kvædebuskene, mahonia- 
bregnens gule kraftigt duftende 
blomster, nye skud på pieris 
buskene eller magnoliens eller 
cameliaens blomster, der skal Nye røde skud på piens buskene
præge haven sammen med de 
nyudsprungne træer.
Også ganske væsentligt - om end næppe i konkurrence med andre vækster - er 
bregnerne, der på herligste vis ruller sig ud.

Det er bevidst at kirsebærblomster og blommeblomster ikke nævnes, da disse træer typisk 
ikke indgår i den centrale japanske have, men i specielle områder tilegnet disse træer.

Kirsebærtræer uden for 
hegnet, der omkranser 
den japanske del

I mange traditionelle japanske haver er der speciel fejring af disse træers blomstring og det 
kan være helt fantastisk at gå blandt nyudsprungne træer, velvidende at det i sædvanlige 
år er en oplevelse i kun få dage. Det kan være en ekstraordinær oplevelse at komme til 
blommetræslunden en fugtig aften, hvor blomsterne kun kan ses, hvis der er speciel 
belysning - og det er duften, der imponerer/beruser.
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Variationen i grønne farver i den japanske have er et kapitel helt for sig og selvsagt 
væsentligt at tage i betragtning. Også variationen mellem blanke blade (f.eks. camelia, 
kirsebærlaurbær, kalmia) og nåle eller blade med struktur, der fremstår mere matte kan 
betyde meget. På en regnvejrsdag kommer også den gule farve i det våde bambushegn 
tydeligt frem. Også den stedsegrønne aucuba japonlca variegata, der måske ved første kig 
ikke fremstår så ekstraordinær og snarere for gulplettet, blev for os en busk, der kan skabe 
liv selv i skygge og på pladser med begrænsede vækstbetingelser for mange andre 
planter.

Aucuba japónica variegate

Ud fra væksterne i vor have er det 
fint med kejserbuskens og 
troldnøddens tidlig blomster, 
efterfulgt af mahoniebregnen, røde 
piens-skud, kvædernes blomster, 
lyse skimmia-blomster og røde 
camelia-blomster. Hvis den 
japanske have indeholder et 
mindre kontrolleret afsnit, kan det 
vel også være ok, at nogle violer 
blander sig i bundækket i foråret.

Mahoniebregneblomster
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De få dage, hvor de ofte rødlige frø på ahorntræerne er tydeligere end de spirende grønne 
blade, kan også være et højdepunkt, især hvis det opleves i solskin.

Azalea blomstrer og form fastholdes

Om vi er heldige på grund af 
havens beliggenhed eller det er 
mere generelt gældende, er el 
spørgsmål, men vi nyder at 
blomsterne på vore azalea de 
fleste år er ved at være 
afblomstrede før de fine orang 
blomster kommer frem på 
Nakaharae rhododendron
buskene. Det kan nævnes, at 
for en smukt blomstrende busi 
som azalea er formen mere 
afgørende end farvepragten, 5 
ofte klippes blomstrende busk 
for at bevare formen.

Lavtvoksende Nakaharae rhododendron
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Tidlig sommer er også mindre grupper af iris-blomster en fin oplevelse.

Gruppe af ¡risplanter

Yderligere enkeltplanter og -træer, der i høj grad medvirker og har betydning på årets 
gang i vor japanske have, er: Blåregn, kalmia, pagodebusk, japansk græs og tudselilje. De 
to sidstnævnte har bl.a. kunnet skaffes hos Jagro i Bregnerød.
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Om efteråret er der næppe noget, der overskygger efterårsfarverne på acer palmatum, 
hjerte- og ginkotræerne, men alligevel giver diverse græsser og benved-frugter en fin 
ekstra oplevelse. Hos os mangler endnu den gule farfugium japonicum -  november 
blomsten -  der i haver i Japan er et eksempel på en tydelig indikation af årstid.

Som omtalt i begyndelsen er det herligt, hvis det lykkes (de fleste år) at have blomstring, 
der følger efter hinanden uden at overlappe for meget, så det på forskellige tidspunkter 
bliver forskellige dele af bevoksningen og haven, der kommer i fokus.

For personer som os, der også har interesse for japansk te-ceremoni og som derfor 
behøver blomster til brug i te-rummet (chabana), har vi i et specielt område i forhaven 
begyndt med camelia til afklip, juleroser, eng-blomster og snerler, men det er en historie for 
sig. Det lykkes til en vis grad at have de samme blomster som i Japan, dog er det specielt 
udfordrende, at blomsterne her kommer betydeligt senere end det sædvanlige tidspunkt i 
det centrale Japan. F.eks. klarer vi ikke at have cameliablomster i haven i 
december/januar.

Nogle besøgende i vor have på en sommerdag har med sorg i stemmen oplyst, at der ikke 
var mange blomster. Ja, vor japanske have lever ikke op til farvepragten fra diverse 
sommerblomster eller et rhododendron-bed med bevidst valg af buske med blomster i 
mange forskellige farver - smag og behag - men det er unægtelig fint, når vi året rundt har 
det fredfyldte syn kun ændret af få planters variation på afgrænsede tidspunkter af året.

”Novemberblomsten” farfugium japonicum
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Sakura 2016
Tekst: Birgit Franzen & Foto: Gerda Møller

Masser af glade mennesker, flot show 
på senen og mange Interessante 
samtaler med folk med Interesse for 
vores japanske haver.
Det er bemærkelsesværdigt, at mange 
udtrykker undren over, at vores lille 
forening findes og det er jo dejligt, at vi 
så kan oplyse dem om, at det gør vi. 
Mange mennesker undres ligeledes 
over, at der findes så mange af vores 
haver - ”japanske haver” - rundt om i 
Danmark.

I år har vi fået 4 nye medlemmer og en del andre, som er Interesseret. For de nye og for 
de Interesserede har ØST arrangeret, at man kan besøge to haver i øst - for ligesom at 
snuse til vores forening. Annelise og Carlo i Charlottenlund samt Jeanett og Bo i 
Bregnerød har åbnet deres haver og i VEST har Elmer og Henrik tilbudt at åbne deres 
haver for interesserede nye som potentielle medlemmer. Her går kontakten direkte til 
Henrik og Elmer.
Selve ”Sakura Festivallen” har været på Facebook i nogle år. Her deles billeder og også 
andre interesser indenfor det japanske, f.eks. er der etableret en kimono gruppe. Alle er 
velkomne, men som administratoren siger, så er han nødt til at godkende dem, som 
ønsker at være venner, da de har oplevet at få nogle uheldige af slagsen.

Gruppen hedder ”Copenhagen 
Sakura Festival (the official 
group)” sa join dem, hvis du 
gerne vil se lidt yderligere om 
Sakura.

Næste år kan Copenhagen 
Sakura Festival holde 10 års 
jubilæum, så sæt gerne 
allerede nu kryds i kalenderen 
den 29. og 30. april 2017.
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Port stenen
Oversættelse & Foto: Vagn Andersen & Birgit Franzén 

Artikel frit oversat fra JOJG (ROTH) #94

Port stenen, en overgang til noget nyt.

Sukiya-haver er normalt omgivet af et hegn, en væg/mur eller en form for hæk. De kan 
også være delt i mindre have-zoner for at skabe et privat rum. For eksempel kan der være 
en hovedindgang til haven forfra, en have ude til siden til blomster eller bonsai og derefter 
en stor traditionel have ude bag. I alle disse tilfælde kan du forvente at skulle passere 
gennem en port eller låge, når du bevæger dig fra én zone af haven til en anden zone (se 
JOJG #91).

Porten kan have tag eller ikke. Og den kan have døre eller være åben, men porten vil 
oftest altid have en slags trin eller platform. Nogle platforme er beton eller tataki (mørtel) 
plader (se JOJG # 87). Pladerne er oftest en smule mindre end tagets profil (dryp linjen).
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Nogle gange er disse plader en integreret del af en nobedan-belægning.
I de fleste tilfælde har pladerne en eller flere store trin/trædesten integreret direkte mellem 
portens stolper.

De største porte har ofte en skyde-dør eller skydeport, som kræver en ramme eller skinne, 
hvori porten kan bevæges. Dette inkluderer en nedre shiki-ii bjælke under skydedøren. 
Shiki-ii bjælken ligger mellem stolperne og betyder, at en enkelt trædesten er umulig. Så 
det er almindeligt at have to trædesten -  en på hver side af stolpen. En anden meget 
tiltalende måde er at have en enkelt trædesten skåret til to ”halvmåne" formede stykker. Så 
kan man matche de to stykker op mod hinanden på hver side af skinnen.

Mindre porte har ikke betonplader under. Dette er oftest set ved hofte- høje svingporte, der 
er sammensat med yotsume - gaki hegn (se JOJG # 64). Disse mindre porte vil helt sikkert 
stadig have en trædesten.

”Port-stenen” tilhører kategorien af have-sten kaldet yaku-ishi eller funktionssten (se JOJG 
#74).
Dette er sten, der har en helt fastlagt rolle eller et klart formål. De Imødeser de 
fyslske/ergonomlske behov hos menneskene, det være sig trapper, platforme, håndstøtte 
og bænke. De er ofte placeret ved knudepunkter som husets indgang og begyndelsen eller 
enden af stier.

Port-stenene er brede og flade og 
de holder dine fødder tørre. De 
får porten til at fremstå mere 
stabil og rodfæstet. Og visuelt 
leder de trafikken. De er ofte 
endepunkter eller ankre i 
trædestiens spor. For eksempel 
en havebesøgende kunne 
passere gennem en port og en 
trædesten på mere end en meter 
og derefter følger et par 
mellemstørrelse sten, der leder til 
en regulær trædesti med sten, 
der er 50-60 cm i diameter.
Hvis du har en Sukiya-have, har den sikkert nogle porte eller låger. Brug tid på at finde så 
gode port-sten som muligt. De skal være store, smukke og uden skarpe kanter eller større 
ujævnheder (snublefare). Hvis der er behov for mekanisk bearbejdning eller 
varmebehandling for at fjerne kanter og hjørner (se JOJG #85), så brug nogle penge og 
gør det korrekt.
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Japansk have i Hasselt
Tekst & Foto: Annelise Larsen

Den japanske Have i Hasselt i Belgien er en 25000 kvadratmeter stor have, der består af 3 
dele: Den centrale japanske have, et areal med kirsebærtræer (buffer zone til en ringvej) 
og en del, der forbinder haven med Kapermolen Park (have i vesterlandsk stil). Haven 
åbnede i 1992 efter 250 arbejdsdage.

Den centrale have er blevet en realitet som følge af samarbejde med Hasselts japanske 
venskabsby Itami. Itami fik et klokketårnsspil og Hasselt en japansk have.

Det ses, at haven er anlagt i samarbejde med japanske arkitekter, designere og gartnere. 
Haven vedligeholdes fortsat af japanske gartnere hvert år i april og november. Også flere 
fine træbygninger er lavet af japansk arkitekt og håndværkere -  meget seværdige. 
Trækonstruktioner og havedesign er fint integreret.

Haven er inspireret af den japanske natur og der er masser af inspiration at hente -  
billederne viser de ganske mange typer landskaber/havetyper, som haven rummer. Visse 
dele er også rige på sten og rummer flotte markante stenpartier.

http://www.niwa.dk


Vand er ligeledes en væsentlig del af 
oplevelsen med bl.a. stille-flydende 
åløb, sø med koier, stenet strandbred 
og vandfald, som de besøgende via 
trædesten i søen kan komme ganske 
tæt på. Vandfaldet er inspireret af 
vandfald i Tenryu-ji haven i Kyoto.

Bevoksningen varierer med 
landskabstyperne. På nogle bakker er 
derf.eks. en del klippede og opbundne 
fyrretræer.
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Haven bruges til en del Japan-relaterede 
begivenheder i løbet af året, bl.a. fejring af 
kirsebær-blomstring om foråret, Tanabata 
om sommeren og fokus på chrysan- 
themum en periode i oktober. Også på 
dage uden speciel Japan-aktivitet byder 
den centrale have på en god japansk 
have-oplevelse.

Haven kan f.eks. besøges på en 
halvdagstur fra Bruxelles med tog til 
stationen i Hasselt og bus fra 
stationspladsen til stop tæt ved haven. Det 
er ikke tydeligt at se, hvornår man er 
fremme, så check på forhånd 
stoppestedet.

Havens adresse: Gouverneur Verwilghensingel 23, B 3500 Hasselt.
Bemærk: haven er lukket nogle mandage og om vinteren fra ca. 1. november til 1. april.
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Niwa's Planteforslag
Tekst & Foto: Gerda Møller

Leder du efter et nyt og lidt sjældnere træ, 
kan Stewartia ( Pseudocamellia) anbefales. 
Dansk navn: Stewartia, Slægt: 
Theblomstfamilien, Højde: ca. 4 - 5 meter. 
Stewartia trives fint i Danmark. Det er et 
sundt træ, som sjældent angribes af 
sygdomme. Indtil de senere år har det 
været svært at opdrive, men findes nu på 
velassorterede planteskoler. Det er en lille 
slægt med 8 arter af løvfældende buske 
eller små træer. Lader man planten gro med 
en enkelt stamme, får man et højt træ med 
et pyramideagtigt udseende. Flere stammer 
giver derimod et noget lavere og bredere 
udseende. Plantes i sol til halvskygge. 
Ynder fugtighedsbevarende jordbund med 
et reaktionstal nede på 4,5 og er derfor 
også velegnet til surbundsbedet. Gode 
drænforhold og meget moderat gødning 
tilrådes.

Træet udmærker sig ved 
den sene blomstring i 
juli-august, hvor de smukke 
6 - 8 cm store duftende 
blomster, der ligner 
Camellia, springer ud, deraf 
navnet pseudocamellia. 
Blomsterne er enten rent 
hvide eller med en snert af 
rødt på kronbladene.
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Træet har helt mørkegrønne elliptiske 
blade, som i efteråret får rødorange 
høstfarver. Om vinteren kan synet af barken 
nydes. Den er meget karakteristisk, da den 
med tiden skaller af i flager, så stammer og 
ældre grene fremtræder i et plettet mønster 
af lysegult, orange rødbrunt og gråbrunt. I 
retning af platantræer.

Det er et træ, man har glæde af hele året 
og bør derfor plantes, hvor det ofte ses. 
Træet produceres i Holland, så spørg i god 
tid på din planteskole, om de vil bestille 
træet hjem i den størrelse, du ønsker, hvis 
de ikke skulle have det på lager.

Når dette Niwa udkommer, skulle træet i 
heldigste fald blomstre rundt omkring i 
landet. Så spørg dig for, måske er du så 
heldig at have et i nærheden!

( www.niwa.dk 1

Her er nogle adresser, hvor der står et eller flere eksemplarer:
Beder Gartnerskole, Damgårdshave Allé 5, 8330 Beder 
Arboretet, Kirkegårdsvej 3a, 2970 Hørsholm 
Jagro, Gammel Bregnerødvej 13, 3520 Farum
Fredensborg Slotshave, den private del, åbnes ofte for offentligheden i juli måned
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Fortsat fra NIWA 2016-2 
Ginkgo biloba
Det er et af verdens ældste træer, vi her har med at 
gøre. Det er i familie med fyrretræet og benævnes 
ofte som 1-nålsfyr. Det har engang været føde for 
dinosauruserne, der uddøde for ca. 65 mio. år siden. 
På samme tidspunkt som det japanske ørige løsrev 
sig fra Europa, da stillehavskontinentalpladen gled 
ind under den eurasiske kontinentalplade.

Dette træ er et opretvoksende træ, hvor jeg 
eksperimenterer med at lave nogle skyagtige puder. 
Det er placeret uden for den egentlige tehave, 
sammen med alle rododendronerne. 
Vedligeholdelsen af dette træ, der er over 20 år 
gammelt, består i at afklippe alle nye skud/grene, der 
ikke skal være en del af de skyagtige puder samt at 
begrænse det i toppen.

Allerede her kan jeg vist godt afsløre, at vedligehol
delse af en japansk have ikke kan klares med en årlig 
arbejdsweekend. Det griber langt, langt mere om sig. 
Det er de erfaringer, jeg har gjort mig gennem alle 
årene. Nogle år har ikke været de bedste rent klippe
tidsmæssigt og der svarer haven igen, ret så afslø
rende igen. At udføre japansk havekunst er ikke kun 
at etablere en have, det er langt mere at vedligeholde 
den, da den altid skal kunne præsentere sig. Langt 
nemmere er det for malerkunsten, når man har forladt 
lærredet så er man færdig.

Lærk
Lærketræer er nok heller ikke de mest anvendte træer i Japan, men et ganske behageligt 
træ at arbejde og eksperimentere med, på lige fod med sydbøgen. De vokser næsten på 
samme måde. Mit lærketræ er et etstammet træ, hvor jeg - ligesom med ginkgo-træet - har 
skabt en masse puder i hele træets næsten 4 meters højde. Vedligeholdelsen går ud på at 
vedligeholde puderne ved klipning med azaleasaksen 
på oversiden samt at rense undersiden af puderne.
Hovedstammen renses ligeledes for nye vækster i 
hele vækstperioden. Lærketræet er også et af de 
træer, der skal klippes i flere gange årligt.
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Thuja/cypres
På den modsatte side af vores hus, altså modsat tehaven står der rigtigt mange thujaer og 
cypresser, anvendt som rumdeler bl.a. Disse træer er mellem 2 og 4 meter høje søjletræer 
med mange skyagtige puder - fra 5 til 11 på den højeste. Disse puder klippes mindst 2 
gange i vækstperioden, efter hver klipning skyder de ivrigt igen, så en ekstra klipning lidt 
senere må påregnes. Disse træer klippes ligeledes med verdens bedste azaleasaks og 
undersiden renses ligeledes for vækst med den lille snippesaks. Grenene, der ligesom 
bærer skypuden, renses ligeledes for nyvækst, som er medvirkende til at give en elegant 
lethed. Thujaens kendetegn er, at dens top ender i et T. Cypressen kendetegner sig ved, at 
have en top, der ender i et C.

Mit eget lille ordsprog passer fint til disse planter.
En kraftig beskæring afstedkommer en kraftig nyvækst - og lidt kortere, så vi alle 
forstår det:
Et klip giver - 3 n ve klip

Altså må vi konstatere, at det er skruen uden ende med alt det klipperi. Men det er nu 
engang nødvendigt, har jeg erfaret. En ting er rigtigt, nemlig at den japanske have er den 
haveform, der kræver mest indsigt, viden og vedligeholdelse.
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Bregner
Der findes rigtig mange forskellige 
bregnetyper til en japansk have. De findes i 
mange forskellige farver, men må altid 
farveafstemmes i forhold til den øvrige have.
Ens for alle bregnetyper er, at de kan brede 
sig rigtigt meget. Det er nok der, udfordringen 
ligger med vedligeholdelse af bregner. Nogle 
bregnetyper kan blive utrolig store, ja endog 
for store til nogle japanske havetyper.
Risikoen ved de store bregner er, at de 
meget hurtigt kan overvokse selv halvstore 
sten og det må de ikke. Har man et par 
enkelte bregneblade, der eksempel vis vokser ind over en trædesten, må de straks 
afskæres, så trædestien kan anvendes.

Kamelia
Kameliaplanten er i familie med teplanten. Planten kræver Ikke den store vedligeholdelse, 
men man kan risikere at skulle fjerne enkelte grene, der vokser modstridigt. Denne plante 
med de blanke blade og de smukkeste blomster overgår alt, hvad der findes i japanske 
haver. Jeg har denne plante stående bag tehuset, så den ikke dominerer for meget. Ikke 
alle besøgende i haven opdager denne skønhed. Skønhed er der ligeledes, når jeg 
afholder teceremoni, hvor jeg en sjælden gang tillader mig at pryde tokonoma-vasen med 
netop denne smukke blomst - og kun den!

Her bliver jeg lige nødt til- lidt forkortet - 
at citere Okakura Kakuzo - den japanske 
tebog, for det handler nemlig om 
blomster og enkelhed og er ganske 
enkelt. Taikos øre havde hørt at 
temesteren Sen No Rikyu, besad en hel 
have fyldt med Rikyus ynglingsblomst, 
pragtsnerlen. Han meddelte Rikyu, at 
han gerne ville se haven, hvorefter Rikyu 
inviterede ham på te. På den aftalte dag 
kom Taiko til Rikyus have og blev 
rasende, eftersom han kun så en have, 
der var strøet med nyt ral. Ophidset 

betrådte Taiko terummet, som virkeligt bragte glæden frem i Taiko, for Rikyu havde i 
tokonomaen alene anbragt en enkelt pragtsnerle i tokonoma-vasen.

Fortsættes.
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Bestyrelsens beretning 2015

Så er der gået endnu et år og nu er det igen tid til bestyrelsens beretning. Foreningen 
holder i dag sin generalforsamling for 24. gang. Til næste år, helt nøjagtig den 26. januar 
2017, har Foreningen Japanske Flaver eksisteret i 25 år. I sidste års bestyrelsesberetning 
blev det nævnt, at foreningen i år 2017 kan fejre 25 års jubilæum og samtidig blev 
medlemmerne spurgt, om der kunne være stemning for at holde en større eller mindre 
jubilæumsfest eller bare konstatere, at der så er gået 25 år. Ingen medlemmer har pt. 
svaret på opfordringen, og så alligevel, idet aktivitetsgruppe Øst har opfordret bestyrelsen 
til at tænke over, om ikke det kunne være en god idé at fejre de 25 foreningsår, dog ikke på 
selve dagen. Bestyrelsen vil arbejde på, om det kan lade sig gøre at afholde en festlig 
sammenkomst.

Bestyrelsen har tidligere opfordret medlemmerne til at udvise interesse og levere 
stof/artikler/billeder til en 25-års jubilæumsbog/hæfte. Ingen medlemmer har endnu taget 
imod denne opfordring. Igen har Aktivitetsgruppe Øst opfordret bestyrelsen til at overveje, 
om foreningen evt. kunne udgive en udvidet udgave af NIWA1-2017, med et specielt 
indhold, der afspejler de 25 år, der nu er gået siden foreningens start. Afhængig af hvilke 
omkostninger det løber op i, kunne en jubilæumsbog også være en mulighed.

Beretningen vil som altid være en kort gennemgang af de væsentligste begivenheder i 
foreningen, der har været i årets løb, samt alle de opgaver bestyrelsen har arbejdet med 
siden forrige generalforsamling.

Ved sidste års generalforsamling ønskede Bo Larsen ikke genvalg til bestyrelsen. Bo 
meddelte allerede ved valget til bestyrelsen, da han tiltrådte, at han kun ville være med 1 
år. Bestyrelsesmedlem Henning Uhd og kasserer André B. Jensen var også på valg, de 
blev begge genvalgt for 2 år. Peter S. Andersen havde inden generalforsamlingen givet 
bestyrelsen mundtligt tilsagn om, at han gerne ville give bestyrelsen en hjælpende hånd. 
Der var ingen andre kandidater til bestyrelsen, så Peter S. Andersen blev valgt for 2 år. 
Suppleanterne Johnny Fevre og Bjarne Kristensen ønskede ikke genvalg. Som nye 
suppleanter blev Henrik Harsfort og Lone Pedersen valgt for 1 år.

En stor tak til Bo Larsen for at træde til som bestyrelsesmedlem, da det viste sig at, det var 
en stor udfordring at finde 5 bestyrelsesmedlemmer, således at foreningen undgik en 
ekstra ordinær generalforsamling og selvfølgelig også en tak for hans arbejdsindsats i 
bestyrelsesarbejdet.

Det var glædeligt, at bestyrelsen ved forrige generalforsamling uden problemer kunne 
samle en fuldtallig bestyrelse på 5 medlemmer. Da foreningen tidligere har været udfordret
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med at finde 5 medemmer til en bestyrelse, blev der ved sidste års generalforsamling 
vedtaget nye vedtægter, der bl.a. gør, at vi fremover kan nøjes med en bestyrelse som 
minimum kan bestå af 3 medlemmer og op til 5 medlemmer. Bestyrelsen foretrækker dog 
allerhelst en bestyrelse på 5, hvis muligt.

Bestyrelsens sammensætning kan ses i NIWA.

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 2 bestyrelsesmøder:

3. oktober 2015 hos Peter S. Andersen på Fanø 
17. april 2016 hos André i Fredericia

Bestyrelsen forsøger af økonomiske grunde at begrænse antallet af bestyrelsesmøder. Vi 
har hele tiden løbende kontakt til hinanden pr. mail eller telefon. Vi mødes derfor kun, når 
vi føler det vil være mest fordelagtigt at mødes og få en konstruktiv dialog om de opgaver, 
der altid vil være i en forening og forsøge at tage de, efter bestyrelsens opfattelse, bedste 
beslutninger for foreningen.

Bestyrelsen har et virkelig godt og konstruktivt samarbejde og bestyrelsesopgaverne 
fordeles fint.

I forbindelse med konstituering af bestyrelsen ville André B. Jensen gerne afløses på 
kassererposten, så Peter S. Andersen har overtaget kassererposten. Bestyrelsen valgte 
samtidig at skifte pengeinstitut fra Danske Bank til Middelfart Sparekasse. I forbindelse 
med en episode sidste år med Middelfart Håndboldklub, hvor håndboldklubbens kasserer 
nåde at dræne en halv million fra klubkassen, inden det blev opdaget af håndboldklubbens 
bestyrelse, har vi i foreningen, valgt at oprette 2 konti. Den ene konto er en driftskonto, 
hvor der kun står midler, der kan dække foreningens mere eller mindre faste udgifter til 
trykkeri, porto og andet. Driftskontoen kan kasseren råde over og vi er 2 
bestyrelsesmedlemmer, der kan overvåge transaktionerne på driftskontoen. Den anden 
konto er en opsparingskonto, hvor foreningens egenkapital befinder sig. Når der skal flyttes 
midler fra opsparingskontoen til driftskontoen, kræver det en godkendelse af minimum 2 
bestyrelsesmedlemmer. På denne måde har vi forsøgt at sikre foreningens midler bedst 
muligt.

I år er Olé S. Handest og undertegnede på valg til bestyrelsen. Olé har for længe siden 
meddelt, at han ikke ønsker genvalg. Er der ikke en ny formandskandidat fortsætter jeg 
gerne, hvis medlemmerne og denne forsamling synes, jeg gør det godt nok og selvfølgelig 
også har den fornødne tillid til det, jeg laver.

Foreningen havde pr. 1.4.2016, 258 medlemmer. Siden sidste års generalforsamling den
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9.5.2015 har der været en medlemstilgang på 17 medlemmer og en medlemsafgang på 
36 medlemmer.

Foreningen har pt. 261 medlemmer. Medlemstallet pr. 1 .maj 2015 var på 277 medlemmer 
til sammenligning, så vi har mistet 16 medlemmer. Foreningen har desværre hvert år en 
hel del medlemmer, som ikke får betalt deres kontingent rettidigt og derfor automatisk 
bliver slettet. Foreningen har stadig alt for mange medlemmer, som ikke er tilmeldt 
betalingsservice. André har som altid været ihærdig og flittig til at kontakte nogle af de 
glemsomme medlemmer, så de kunne få betalt deres kontingent.

Foreningens resultatopgørelse for år 2015 er acceptabel. Foreningens budget for år 2016 
kunne dog være noget bedre, idet budgettet opererer med et minus kr. 34.000. For at få et 
bedre budget kræver det, at vi kan få optaget nogle flere medlemmer i foreningen. 
Foreningens største økonomiske post er stadigvæk udsendelse af bladet NIWA, som er på 
kr. 72.000. Foreningens kontingentindtægt, med det medlemstal vi har i dag, giveren 
indtægt på ca. kr. 92.000. Der er så i runde tal kr. 20.000 om året, at gøre godt med til 
aktivitetsgrupper, hjemmesiden, generalforsamling, bestyrelsesmøder og andet. Det tal 
måtte meget gerne være større og derfor er vi alle nødt til at forholde os til, at foreningens 
økonomiske midler er begrænsede. Foreningens ”egenkapital” er endnu rimelig fornuftig 
og er på ca. kr. 222.000. Derfor er det i alle medlemmers interesse, at alle foreningens 
medlemmer arbejder på at få en større medlemstilgang for derved at undgå foreningen 
udhuler ”egenkapitalen”.

Det er naturligvis bestyrelsens ønske, at vi stadig skal være en aktiv forening og også 
gerne kunne opretholde et højt aktivitetsniveau til glæde for alle foreningens medlemmer. 
Bestyrelsen ønsker også at aktivitetsgrupperne har et fornuftigt rådighedsbeløb, da det 
efter bestyrelsens opfattelse er et must, at vi har nogle kreative og engagerede 
aktivitetsgrupper med et højt aktivitetsniveau. Når det så er nævnt, er bestyrelsen 
selvfølgelig også nødt til at forholde sig til de begrænsede økonomiske midler, der er til 
rådighed og tage sine beslutninger ud fra det faktum.

En stor tak til foreningens revisorer som igen har brugt deres fritid på at revidere 
foreningens regnskab.
Og igen i år en stor tak til Dann Ringgaard for hans altid store hjælpsomhed med 
foreningens regnskab. Foreningen håber stadig Dann Ringgaard vil hjælpe til på sidelinjen. 
Peter S. Andersen vil under punkt. 4 i dagsordenen komme yderligere ind på foreningens 
resultatopgørelse og budget og der har medlemmerne selvfølgelig mulighed for at stille 
spørgsmål.

Fodslaw møde i foreningen
Med topmotiverede deltagere holdt foreningen det med glæde imødesete fodslaw møde
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den 12. marts 2016. Forinden havde jeg på formandens side opfordret medlemmer til at 
komme med forslag til input og holdninger eller emner fra medlemmer oven i købet med 
anonymitet, således vi kunne få så mange input med til dette møde som muligt. Desværre 
havde ingen medlemmer budt ind med noget. I NIWA2-2016 kan man læse referat fra 
fodslaw mødet.

Aktiviteter i aktivitetsgrupperne 

Vest

Aktivitetsgruppe Vest har udvidet aktivitetsgruppen med Lone B. Pedersen, så gruppen nu 
er på 4 medlemmer. Det glæder samtidig bestyrelsen, at Elmer Lauridsen endelig har sagt 
ja til at være aktivitetsgruppeformand for Vest.

Allerede 8 dage efter generalforsamlingen, altså den 17. maj 2015, havde Aktivitetsgruppe 
Vest deres første arrangement, en opfølgning på et tidligere klippekursus. Tommy Nielsen 
viste og fortalte om klipning af to- og femnålsfyrretræer.

31. maj 2015 var der arrangeret åben have i Løgstrup hos Bente og Jan Aaldering og hos 
Grethe og Jørgen Korsgaard i Viborg.

7. juni 2015 var der åben have hos Brita Uldum i Videbæk, hvor Vera Friis og Gert 
Knudsen ville introducere begrebet japanske haver og drage nogle paralleller til danske 
haver. Der var også mulighed for i nabolaget at se Astruphaven, som i 2011 vandt 
havekonkurrencen som ”Danmarks smukkeste have” i Idé nyt.

30. august 2015 var der åben have hos Jette Møller og Tommy Pedersen og hos Lisa og 
Jens Jacobsen i Kolding. Medlemmerne kunne slutte en spændende åben havedag af i 
Kolding hos Birgit og Svend Aage Høvids.

22. maj 2016 er der arrangeret en dag hos Jørgen Skammeritz med fokus på beskæring af 
to- og femnåls fyr.

Aktivitetsgruppe Vest har planlagt en havestudietur til Fyn og Jylland den 20. og 21. august 
2016 for medlemmer i Øst.

Øst

Aktivitetsgruppe Øst har ændret lidt på aktivitetsgruppen, idet Aliza Stem har ønsket at 
udtræde. Jørgen Lund, som tidligere har været aktiv i aktivitetsgruppen, har afløst Aliza 
Stem. Aktivitetsgruppen består af 9 aktive medlemmer.
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14. juni 2015 havde Aktivitetsgruppe Øst arrangeret en klippedag om, hvordan man binder 
knuder hos Carlo og Annelise, efterfulgt af et større lysbillede-show med fokus på klip og 
hegn.

21. juni 2015 var der åben have hos Franz Beckerlee, som har forvandlet en kolonihave på 
Amager til en fredelig oase. Der var også mulighed for at se Ea og Flemmings have i 
Ballerup.

23. august 2015 var der arrangeret en havestudietur til Sjælland med besøg for 
medlemmer fra Vest, som var et meget vellykket arrangement.

21. september 2015 var der arrangeret en dialog og inspirationsaften over temaet ” 
hvordan bevarer du det udtryk, som du gerne vil have, når haven vokser til”. Det var 
samtidig en aften, hvor man ønskede at byde nye medlemmer velkommen og hvor de 
gamle medlemmer kunne præsentere de erfaringer, de har fået igennem årene.

11. oktober 2015 holdt Birgit og Vagn åben have for medlemmer, der gerne ville se ”en 
have på vej”.

2. november 2015 var der indbudt til en unik oplevelse med japansk konfekt og grøn te.
Ulla Conrad havde forberedt den traditionelle konfektmasse, så de fremmødte havde 
mulighed for at lære at forme deres eget stykke konfekt. Efter konfekten fortsatte Annelise 
Larsen med en te-ceremoni, hvor der var mulighed for at lave og smage matcha og sencha 
te.

25. januar 2016 holdt Carlo og Annelise et spændende foredrag om bl.a. japanske 
haveoplevelser og hvordan det er at tilrettelægge og rejse i det spændende Japan.

17. april holdt Birgit og Vagn en aktivitetsdag i deres have med temaet ”byg en port”.

Begge aktivitetsgrupper har allerede en masse aktiviteter i støbeskeen, så det er bare med 
at holde sig orienteret på foreningens hjemmeside eller i NIWA. Af de aktiviteter, der 
allerede er annonceret, bør en enkelt måske lige fremhæves, fordi aktiviteten er meget 
speciel og spændende.

21. maj 2016 har Furesø Kommune og Farum Kulturcenter i samarbejde med Jagro 
Planter planlagt at afholde en japansk festival. Festivalen løber frem til august måned. 
Jagro vil anlægge en japansk have sammen med deres japanske gartner og dennes 
medhjælper.

Aktivitetsgrupperne gør et enestående arbejde for foreningen. I er altid dejligt aktive og
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nogle fantastiske kreative personer og uden jer må vi erkende, at så havde vi ikke denne 
skønne forening. En KÆMPE TAK fra bestyrelsens for jeres flotte indsats.
Alle aktiviteter vil kunne læses mere detaljeret i NIWA.

Biblioteksaktiviteter

Henrik Harsfort overtog biblioteksarbejdet i Vest sidste år efter Jens Brauner. Udlånet i 
Vest er desværre meget begrænset, så der er nogle udfordringer her.

Olé Sjøland-Handest som var ansvarlig for bibliotek Øst måtte pga. sygdom overdrage 
biblioteket til Vagn Andersen. Vagn oplyser, at udlån er på ca. 45 %, hvilket er lidt mindre 
end forrige år. Både i Vest og Øst sker de fleste udlån ved åben-havearrangementer. De 
begrænsede udlån til medlemmerne skyldes hovedsaligt, at medlemmerne selv skal 
dække omkostningerne for frem -og tilbagesendelse af det lånte materiale.

Foreningen har i budgetforslaget igen i år afsat kr. 2.000,00 til nye bøger. Ikke noget stort 
beløb, men nok meget passende set ud fra det antal udlån der er i løbet af året. 
Bestyrelsen vil dog gerne opfordre medlemmerne til, trods store portoomkostninger, at 
bruge bibliotekerne meget mere.
En stor tak til Henrik Harsfort, Olé Sjøland-Handest og Vagn Andersen for håndtering og 
administration af foreningens bøger og brug af jeres sparsomme fritid. Det er helt sikkert 
jeres fortjeneste, bl.a. ved at møde frem ved de åbne havearrangementer, at foreningen 
har et større udlån end foreningen ellers ville have haft.

Foreningens blad NIWA

Som tidligere år vil jeg som formand igen fremhæve foreningens redaktør Henning Uhd for 
hans store og utrættelige arbejde med at få NIWA frem til foreningens medlemmer. Alene 
det at rykke medlemmerne for artikler og andet efter deadline er et stort arbejde i sig selv. 
Ved siden af redaktørarbejdet arbejder Henning også som annonceansvarlig samt som 
bestyrelsesmedlem. Efter ønske fra Henning har bestyrelsen i efteråret 2015 besluttet at 
udbetale et fast arbejdshonorar pr. NIWA. Dette honorar skulle gerne sikre at Henning 
stadig har lyst og mod på, så medlemmerne fortsat kan få NIWA med posten, helst 4 
gange om året. EN KÆMPE STOR TAK til Henning for hans altid store arbejdsindsats for 
foreningen.

Hvis det lykkedes for foreningen i løbet af 2016 at finde et medlem/person der vil være 
annonceansvarlig og måske også vil ”arbejde” med annoncørerne på en anderledes måde 
en foreningen gør i dag, så vil Henning gerne afløses som annonceansvarlig.

Bestyrelsen hører fra mange medlemmer, at de gerne vil modtage et spændende og
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alsidigt blad og gerne 4 gange om året. Bestyrelsen har også fået megen respons, efter at 
det i NIWA 1-2016 blev meddelt medlemmerne, at NIWAfremover kun ville udkomme med 
32 sider. Derfor vil bestyrelsen igen opfordre medlemmerne til at indsende artikler og andet 
og redaktionsgruppen er som altid parat til at hjælpe, hvis man ikke lige synes, man kan 
komme i gang eller overskue det med en artikel. Redaktøren har også haft en helsides 
annonce i de sidst udkomne NIWA'er, hvor der oplyses om de kommende temaer i NIWA. I 
den forbindelse vil redaktøren stadig gerne have oparbejdet en artikel-/fotobank. Så kom 
nu ud af din buksbom og send og skriv til redaktøren eller redaktionsgruppen. 
Redaktionsgruppen blev sidste år udvidet med et par medlemmer mere, så den endelig 
ikke kun bestod af bestyrelsesmedlemmer. Fra NIWA 3-2016 vil Aktivitetsgruppe Øst i 
samarbejde med aktivitetsgruppe Vest og selvfølgelig med redaktør Henning Uhd som 
styrmand stå for det overordnede ansvar vedr. indhold og andet. Uanset at 
aktivitetsgrupperne overtager stafetten i en periode, er det også nødvendig at 
medlemmerne stadig bidrager med artikler og andet til NIWA.

Redaktøren opfordrer i den forbindelse stadig et medlem med fotoviden til at melde sig, et 
medlem som måske kunne skrive en artikel om, hvordan man får det bedste resultat med 
sit kamera.

Samarbejdet med trykkeriet er lidt bøvlet. Der er desværre stadig nogle irriterende 
farveforskelle, bl.a. i den lille bjælke forneden på forsiden af NIWA, som skiftevis enten er 
grå eller sort. Foreningen nåede heldigvis at stoppe en fuldstændig uacceptabel udgave af 
NIWA 3-2015. Bladet var med flere store hvide kanter i begge kanter af siden, endda på 
flere sider. Denne oplevelse var chokerende og det er helt ufatteligt, at trykkeriets 
kvalitetskontrol ikke automatisk fanger sådan en kæmpefejl. På trods af, at bestyrelsen 
flere gange har opfordret trykkeriet til at bruge den samme person til at udarbejde den 
såkaldte rippede udgave, er det åbenbart ikke helt forstået endnu.

Foreningens hjemmeside

Foreningens webmaster oplyser at foreningens hjemmeside stadig ligger nr. 1 på Google.

Siden sidste generalforsamling er foreningens hjemmeside besøgt af stort set det samme 
antal personer. Dette må siges stadig at være et fremragende besøgstal, fordi det er en 
speciel hjemmeside. Havde bare en brøkdel af de besøgende også meldt sig ind i 
foreningen, så kunne vi alle være mere end tilfredse.

Der er desværre kun tilført ganske få rettelser siden sidste år. Hjemmesidens layout er fra 
2009 og trænger til en opfrisker.

Der er stadig ikke kommet gang i den lille arbejdsgruppe, som blev etableret for nogle år
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siden, hvor ønsket var at lægge materiale ind, bl.a. indhold fra tidligere NIWA og hvor 
meget indhold allerede er scannet. Bestyrelsen vil derfor igen opfordre gruppen til at få 
gang i samarbejdet igen.

Medlemmerne har bestyrelsen bekendt ikke oplevet, at hjemmesiden har været nede, så 
det er en fornøjelse, at hjemmesiden kører stabilt. En STOR TAK til foreningens 
webmaster Johnny Fevre for en god og stabil drift og support af hjemmesiden.

NIWA annoncører

Foreningen kan konstatere, at der stadig er for få annoncører, der ønsker at annoncere i 
NIWA i forhold til de gode gamle dage. Efter opfordring fra en annoncør tidligere på året, 
gjorde vi ellers annoncepriserne lidt billigere, men bestyrelsen har endnu ikke set en 
virkning af denne prisnedsættelse. Bestyrelsen ser dog tiden an og som tidligere nævnt i 
bestyrelsens beretning, forsøger vi at finde et medlem/person, der vil være 
annonceansvarlig og måske også vil ”arbejde” med annoncørerne på en anderledes måde 
end foreningen gør i dag.

Bestyrelsen vil gerne sige tak til alle de annoncører, der vælger at annoncere i NIWA. 

Målsætninger, visioner og andet

Foreningens største udfordring lige nu er at fastholde medlemstallet. Bestyrelsen vil gerne 
appellere til alle foreningens medlemmer om, at vi alle lægger en masse energi og 
kræfter i at tiltrække nogle flere medlemmer til foreningen. Vi skal alle udføre et målrettet 
arbejde for også at fastholde foreningens nuværende medlemmers interesse. Vi vil også 
gerne have nogle yngre kræfter ind i foreningen, således at vi forhåbentlig også kan få 
tilført nogen nye tanker til foreningen.
Ved en aktiv indsats fra alle foreningens medlemmer skal vi efter bedste evne forsøge at 
lave nogle spændende og interessante tiltag og arrangementer.

Kunne et samarbejde med andre foreninger, der ligger nær/inden for foreningens 
interesser være en mulighed og som måske samlet set kunne være med til at forøge 
antallet af medlemmer til gavn for både noget andet indhold og en bedre økonomi for 
foreningen? Evt. et samarbejde med Dansk Koi Klub?

Foreningen har derfor en annonce i seneste NIWA, hvor foreningen søger et medlem eller 
person med forstand på markedsføring. Også gerne en som overordnet vil stå for 
kommunikationen udad til. Foreningen mangler omtale i tv, aviser, blade og andre medier.

Foreningen bør også deltage på japansk relaterede arrangementer, men det kræver, vi har
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nogen som kan ”opsnuse” sådanne arrangementer.
I stedet for aktivitetsgrupperne og bestyrelsen forsøger at komme med ting til nye tiltag, 
kunne vi jo håbe på, at medlemmerne havde nogle gode idéer eller andet.

Ønsker om aktiviteter i fremtiden
Som tidligere år vil bestyrelsen gerne opfordre medlemmerne til at fremsende forslag til 
emner og andet.

Ældre erfarne medlemmer opfordres til at være med til at arrangere foredrag og andet til 
gavn for alle foreningens medlemmer.

En begynderdag for nye medlemmer burde være et tilbud som alle nye og såmænd også 
gamle medlemmer kunne have stor glæde af.

Hjemmesiden

Foreningens nuværende hjemmeside har eksisteret i 5 år. Flere medlemmer har givet 
udtryk for, at de savner nogle flere brugerfaciliteter.
Med den udgift foreningen har på udgivelsen af NIWA, skal foreningen gøre sig nogle 
overvejelser om, hvad vi gør fremover, for hvis ikke vi får det ønskede antal medlemmer, 
der ved deres kontingent kan bidrage til at dække de omkostninger, der er, så er 
udgivelsen af NIWA truet.

Vi må erkende, at netop foreningens hjemmeside nok er en af de største udfordringer, vi 
pt. har. Der er nødt til at ske noget ekstra, således at foreningen får endnu flere til at kigge 
på hjemmesiden, men også flere, der får lyst til at blive medlem af foreningen. Det gør vi 
kun, hvis hjemmesiden er spændende og anderledes.

Henrik Harsfort og Jonny Fevre har begge en masse IT-kompetencer og bestyrelsen har 
opfordret dem til at holde et kort indlæg om, hvilke faciliteter, der kunne være en god idé til 
en hjemmeside. Alle medlemmer ønsker en god og spændende hjemmeside med en 
masse faciliteter, men vi skal alle finde ud af, hvor højt vi vil sætte overliggeren og igen, 
hvilken økonomi ønsker foreningens medlemmer at bruge på en spændende hjemmeside.

Den debat håber bestyrelsen vi kan få efter generalforsamlingen og efterfølgende må vi ud 
og spørge alle de medlemmer, som ikke deltager i generalforsamlingen i dag. Hvad vil 
foreningen og hvilken økonomi vil foreningen bruge til en evt. ny hjemmeside eller en 
opgradering af den nuværende hjemmeside?

Sidst men ikke mindst
Foreningen er som tidligere nævnt stadig afhængig af medlemmer, der virkelig er
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engageret og brænder for foreningen. Foreningen er nødt til at have nogle medlemmer, der 
kan og vil bidrage med de erfaringer, de har gjort sig med alt fra anlæg af have til andet 
japansk relateret og som er villig til at dele den viden med andre medlemmer. Kun det kan 
skabe en forening, hvor medlemmerne er engagerede.

Ildsjæle er der altid brug for i en forening, Foreningen Japanske Flaver er ingen undtagelse

Tak til aktivitetsgrupperne for deres altid store engagement, tak til alle de medlemmer der 
har gjort det muligt for andre medlemmer at se jeres have ved åbenhave arrangementer. 
Igen en tak til redaktør og webmaster og til alle dem, der har bidraget med forskellige ting 
og gøremål til foreningen.

Til sidst en STOR tak til alle nuværende og afgående bestyrelsesmedlemmer for deres 
arbejdsindsats i hele perioden.

Medlemmerne skal i den forbindelse huske, at vi alle, uanset hvilke poster vi har i 
foreningen, bruger vores sparsomme fritid for at få en forening, alle har lyst til at være en 
del af.

Det er aktivitetsgruppe Vest som er ansvarlig for næste års generalforsamling, så vi hører 
gerne nærmere om dato og sted for næste års generalforsamling, så medlemmerne så 
tidligt som muligt kan få datoen i deres kalender.

Det var bestyrelsens beretning 2015.

På bestyrelsens vegne 
Gert Priegel

Annonce ansvarlig til vores forening søges!

Synes du at det kunne være interessant at sikre at vores blad, har annoncer fra 
relevante leverandører, sådan at vi som medlemmer får input til hvor vi kan 
henvende os når vi skal købe ind til vores have, så vil vi fra Redaktionsgruppen 
sætte stor pris på dit bidrag.
Hvis du derudover har lyst til at arrangere en årlig dag hvor foreningens 
medlemmer bliver budt velkommen rundt om i landet hos annoncørerne, så skal 
du være meget velkommen.
Hvis du har lyst til at hjælpe med dette arbejde, så ring eller skriv til Gert Priegel 
eller Birgit Franzén, så kan vi tage en snak om arbejdet og hvordan vi kan hjælpe 
hinanden.
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Generalforsamling Foreningen Japanske Haver

Lørdag den 30. april 2016 
Kulturhuset «Kilden» 2605 Brøndby

Formanden Gert Priegel bød alle velkommen til dette års ordinære generalforsamling. Der 
var fremmødt 28 husstandsmedlemmer til generalforsamlingen ud af foreningens 252 
medlemmer.
Afbud fra bestyrelsen: Henning Uhd, André Bukhave Jensen og Olé Sjøland-Handest. 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen pegede på Elmer Lauridsen til dirigentposten. Elmer Lauridsen blev 
enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig varslet i 
NIWA i henhold til foreningens vedtægter.

2. Valg af 3 stemmetællere
Der blev valgt 3 stemmetællere: Mari-Ann, Kirsten Lauridsen og Bjarne Kristensen.

3. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning ved formand Gert Priegel refereres særskilt. Til beretningen var der 
flere konstruktive indlæg/forslag mv. Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget. 
Indlæg/forslag: Evt. ny IT-platform/hjemmeside blev diskuteret. Forslag om database, 
sociale medier, PBS-krav/tilmelding af foreningens medlemmer, afsnit i NIWAang. 
køb/salg.

4. Kassererens fremlæggelse
Kasserer Peter S. Andersen gennemgik regnskabet for 2015 og budgettet for 2016. 
Regnskab og budget blev enstemmigt vedtaget.
Efter aflæggelse af regnskabet/budgettet blev der diskuteret frit. Da budgettet for 2016 ikke 
ser tilfredsstillende ud, blev der talt meget om det faldende medlemstal. Hvad kan der 
gøres for, at få flere medlemmer, hvorfor melder folk sig ud af foreningen. Hvordan skaffer 
vi flere annoncører i bladet.

5. Fastlæggelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
Ingen ændringer. Beløbene for indmeldelsesgebyr 125,- kr. og årligt kontingent 375,- kr. 
fastholdes.
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6. Valg til bestyrelsen
På valg:

* Formand: Gert Priegel (modtager genvalg, hvis ingen andre kandidater)
* Bestyrelsesmedlem Olé Sjøland-Handest (modtager ikke genvalg)
* Suppleant: Henrik Harsfort (valgt for 1 år)
* Suppleant: Lone B. Pedersen (valgt for 1 år)

Ikke på valg:
* Bestyrelsesmedlem Henning Uhd
* Næstformand og Sekretær: André Bukhave Jensen
* Kasserer: Peter S. Andersen

Bestyrelsens sammensætning herefter:
* Formand Gert Priegel
* Næstformand og Sekretær: André Bukhave Jensen
* Kasserer: Peter S. Andersen
* Bestyrelsesmedlem Henning Uhd
* Bestyrelsesmedlem Henrik Harsfort
* Suppleant Lone B. Pedersen
* Suppleant Per Andersen

Bestyrelsen konstituerer sig ved det først kommende bestyrelsesmøde efter 
generalforsamlingen.

7. Valg af revisorer
På valg:

* Revisor: Gert Knudsen. (Genvalgt).
* Revisorsuppleant: Helen Holck. (Genvalgt).

Ikke på valg:
* Revisor: Jørn B. Thuesen.
* Revisorsuppleant: Carsten Glavind.

8. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

9. Eventuelt
* Biblioteket kører godt, men bøgerne ligger generelt for lang tid hos medlemmerne.
* VI skal være mere opsøgende mht., hvorfor medlemmerne forlader foreningen. Evt. 

spørge dem hvorfor.
* Der blev talt om en/flere annonceansvarlige og hvad der ligger i det.
* Hjemmesidedebatten var oppe flere gange. Henrik Harsfort designer hjemmesider og 

kom med en pris på, hvad han skulle have for ny hjemmeside/IT-platform. Prisen var
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* der delte meninger om og der blev stillet forslag om, at indhente andre tilbud. Per 
Andersen foreslog oprettelse afen IT-arbejdsgruppe, der kan udarbejde et IT-oplæg ud fra 
de kravspecifikationer der er fremkommet. Det blev enstemmigt besluttet at oprette denne 
IT-arbejdsgruppe.

* Presseomtale om Foreningen Japanske Haver i de forskellige havemagasiner der 
udgives.

* Evt. oprettelse af en Facebook-gruppe.

* Igen en drøftelse af det faldende medlemsantal contra et forventet budgetunderskud 
for 2016. Alle var enige om, at der skulle gøres et eller andet, men samtidig har foreningen 
også en stor egenkapital. Der blev givet udtryk for, at det ikke skulle være nogen "bank" 
med en alt for stor "opsparing".

* Forslag om at næste generalforsamling skal strække sig over en hel dag. Der kunne 
være havevandring, div. indlæg m.v. Det skal gøres spændende, medlemmerne skal 
"forkæles". Det kunne være med til at bevare nuværende medlemmer.

* Der blev drøftet om NIWA-bladet på sigt skulle udgå og erstattes af en online udgave 
på nettet.

* Bred enighed om at aktivitetsgrupperne mangler en ny og opdateret 
medlemsdatabase. Øst er p.t. i gang med en opdatering af deres medlemmer.

* Hellere forslag til aktiviteter fremfor at skulle ringe rundt for opdatering af tlf.nr., 
mailadresser mv.

* Medlemsliste med til hver arrangement, hvor listen kan opdateres.

* Forslag om at det skulle være obligatorisk, at kontingentet skulle tilmeldes 
Betalingsservice. Dette ville sikre, at kontingentet blev betalt rettidigt.

* Der blev givet bemyndigelse til, 
at bestyrelsen arbejder videre med 
en evt. ny hjemmeside/IT-platform.

Referent: Peter S. Andersen
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Referat af bestyrelsesmøde

- 1 Foreningen Japanske Haver lørdag den 17. april 2016 hos 
André Bukhave Jensen, fredericia

Tilstede: Gert Priegel, Henning Uhd, Andre Bukhave Jensen Henrik Harsfort og Peter S. 
Andersen. Afbud: Olé S. Handest, Lone B. Pedersen, Johnny Fevre, Elmer Lauridsen, 
Birgit Franzén og Gerda Møller

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af sidste referat
Referatet fra bestyrelsesmøde afholdt den 3. oktober 2015 på Fanø blev godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen for dette møde blev godkendt.

3. Generalforsamling 2016 
Valg til bestyrelsen
På valg:
Formand: Gert Priegel.
Bestyrelsesmedlem: Olé Sjøland-Handest. (Modtager ikke genvalg)
Suppleant: Henrik Harsfort. Valgt for 1 år.
Suppleant: Lone Pedersen. Valgt for 1 år.
Ikke på valg:
Bestyrelsesmedlem: Henning Uhd.
Næstformand & Sekretær: André Bukhave Jensen.
Kasserer: Peter S. Andersen 
Valg af revisorer
På valg:
Revisor: Gert Knudsen.
Revisorsuppleant: Helen Holck.
Ikke på valg:
Revisor: Jørn B. Thuesen.
Revisorsuppleant: Carsten Glavind.
Arbejdsfordeling af den praktiske del
Registrering af medlemmer og stemmetæller Birthe Priegel. Lokaler og aftensmad mm. 
efter generalforsamlingen arrangeres af Aktivitetsgruppe Øst.
Da André Bukhave Jensen ikke kan deltage i generalforsamlingen fremlægger Peter S. 
Andersen regnskabet fra 2015 og er referent for generalforsamlingen.
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4. Status/nyt fra formanden
Pris skal undersøges vedr. evt. jubilæumsfestligheder og jubilæumsbog/hæfte.
Der tages kontakt til relevante personer omkring udarbejdelse af evt. jubilæumsmateriale. 
Gennemgang af diverse telefoniske henvendelser og mail fra medlemmer.
Der er forøgede portoomkostninger ved fremsendelse af NIWA til medlemmer udenfor DK. 
Krav om oplysning af medlemmers mailadresser for opdatering/vedligeholdelse af 
medlemsdata, dels for modtagelse af nyhedsbreve og fremsendelse af NIWA. Evt. 
dispensation til medlemmer uden mailadresse.
Dansk Koi Klub kontaktes for utilfredsstillende annoncestørrelse i Dansk Koi Klubs blad. 
Kontakt til Dansk Japansk Selskab for et evt. samarbejde/fælles besøg ved arrangementer. 
Trykkeri kontaktes for utilfredsstillende farver i NIWA.
Udlån fra biblioteket i Vest er sparsomt og skal medlemmerne have fremsendt lånebøger 
fra biblioteket er forsendelsesomkostningerne for lånerens regning.
Hvad med en QR-scanningskode til foreningens hjemmeside, Henrik undersøger 
mulighederne.
Vi bør lave et oplæg til en A3 plakat med QR kode som kan hænges op på bl.a. 
arbejdspladser.

5. Overdragelse af kassererposten til ny kasserer
Foreningen har 258 medlemmer ifølge den opdaterede medlemsliste pr. 28. marts 2016, 
det betyder en tilbagegang på 19 medlemmer siden generalforsamlingen i 2015 hvor 
medlemstallet var 277.
Kassererposten blev overdraget fra André Bukhave Jensen til Peter S. Andersen fra 
regnskabsåret 2016. Regnskabet for 2015 er revideret og godkendt, regnskabet blev 
overdraget til den nye kasserer sammen med den opdaterede medlemsliste for 2016.
I løbet af marts måned 2016 flyttede foreningen bankforbindelse fra Danske Bank til 
Middelfart Sparekasse, overflytningen varetages af Peter S. Andersen i samarbejde med 
Gert Priegel.
Opgaven med registrering af nye og afgående medlemmer samt annoncering i Niwa 
varetages ligeledes af Peter S. Andersen.
Budgettet for 2016 blev gennemgået, budgettet er baseret på 245 medlemmer, hvilket vil 
betyde et underskud på omkring 34.000,- kr.

6. Status/nyt fra aktivitetsgrupperne
Som i 2015 bevilges aktivitetsgruppernes midler efter behov. Aktivitetsgruppe Øst har fået 
bevilliget 7.000,- kr. i marts måned 2016.
Aktivitetsgruppe Øst:
Har afholdt planlægningsmøde den 7. april 2016 for deres deltagelse ved Sakura Festival 
2016. Generalforsamlingen afholdes den 30. april 2016 kl. 17.00 i Kulturhuset ”Kilden”, 
Nygårds Plads 31,2650 Brøndby i forbindelse med Sakura festivallen på Langelinie.
På mødet blev resultatet fra fodslawsmødet i Brøndby 12. marts 2016 efterbearbejdet i
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gruppen.
17. april: Byg en port hos Birgit og Vagn i Snekkersten og 25. juni: Klippedag ved Jørgen 
Lund i Herlev.
Aktivitetsgruppe Vest:
Den 20. og 21. august 2015 har Aktivitetsgruppe Vest arrangeret havestudietur til Jylland 
og Fyn for Aktivitetsgruppe Øst.
22. Maj: Beskæring af fyrretræer hos Jørgen Skammeritz i Viby, åbne haver den 12. juni 
2016 i Skanderborg og Galten.

7. Status/nyt fra redaktør/redaktionsgruppen
Intet nyt fra redaktør Henning Uhd. Men han ser frem til udvidelsen af redaktionsgruppen 
med hjælp fra Aktivitetsgruppe Øst, som er ved at planlægge deres deltagelse.
Ved udgivelse af NIWA2-2016 er folieringen udeladt ved forsendelsen for at spare på 
omkostningerne. Medlemmernes reaktion herpå afventes, forat kunne bedømme om 
besparelsen kan blive permanent.

8. Status/nyt fra webmaster/webgruppen
Henrik Harsfort oplyste på mødet, at hvis foreningen skal have opbygget en hjemmeside 
med integreret WEB-baseret medlemsdatabase med tilhørende betaling og rykkersystem, 
medlemsprofil, arrangement-styring mm. vil etableringsomkostninger være ca. 70.000,- kr. 
inkl. moms og en årlig driftsudgift på ca. 6000,- kr. Udgiften til et sådan WEB-system er 
umiddelbart så stor, at udgiften skal behandles på generalforsamlingen.
Henrik udarbejder et præsentationsoplæg til generalforsamlingen, der beskriver WEB- 
systemet og økonomien samt mulig plan A og B for WEB løsningen.
Henrik tager kontakt til Lene Juhl angående foreningens Facebook profil.

9. Eventuelt
Gert Priegel undersøger prisen på et jubilæumshæfte, hvis det skal udgives separat eller 
der skal vælges et udvidet nummer af Niwa med et jubilæumstillæg.

10. Næste møde.
Ikke aftalt. Referent: André Bukhave Jensen

Foreningen har en del blade fra 2001 og frem til i 
dag i overskud. Så hvis der er nogen, der mangler 
et blad eller to i samlingen eller medlemmer, der er 
indmeldt i foreningen efter 2001 er der mulighed 
for at købe tidligere blade.

Bladene kan bestilles ved kasseren og prisen pr. blad 
er 10 kr. plus porto.
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Åbne haver Vest: Jylland & Fyn
Søndag den 21. august 2016 Kl. 12.00 -16.00 
Per Frandsen, Lykkeshøjvej 12, 8960 Randers

Haven har været anlagt gennem 14 år. Vi har hele tiden haft begrænsningens kunst som et 
vigtigt element.
Haven er opbygget med sten og planter, så den bliver en sanselig oplevelse -  både for 
øret og øjet. Dette i form af roen, og de mange afvekslende landskaber, hvilket giver den 
rette japanske stemning.
Der er en havedam på 32000 liter. Vores zenhave er opbygget meget enkelt, men 
udtryksfuldt.
Haven indeholder mange store flotte sten, formklippede træer, rododendron og azaleaer.

Derudover har vi en bonsaigård med over 100 bonsaier. Nogle er færdige træer og andre 
godt på vej.
Hvis du skulle blive interesseret i selv at dyrke bonsaier, vil der være mulighed for at købe 
bonsaijord, skåle, træer mv.
Kurt Andersen fra Dansk Bonsaiselskab vil i løbet af eftermiddagen demonstrere klipning, 
opbinding mv. Tag evt. egne planter med, så vil Kurt give gode råd til at dyrke 
bonsaiplanter.

Medbragt mad kan spises. Kaffe og kage serveres.
Har du venner eller familie med interesse for japansk have, er de også velkomne.
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Søndag den 4. september 2016 Kl. 10.00 -12.30
Inger Christensen & Jens Lybech, Bådstræde 5, 9560 Hadsund

Haven, som er ca. 600 m2, 
har været undervejs i nogle år. 
Består af azalea, hosta og 
ahorn m.m.

Vi har fortrinsvis brugt sort granit. 
Bl.a. 6 sten, som til sammen 
vejer godt 8 tons. Flere

Sø med guldfisk, koi og stør.

Vandfald og bæk er på vej.

Vi byder på en kop kaffe.

Søndag den 4. september 2016 Kl. 13.00 -15.30 
Hanne & Henrik Harsfort, Hulvejen 90, 9530 Støvring

Vi begyndte vores japanske haveprojekt 
for snart 3 år siden.
Haven er ca. 600m2 og endnu ikke fuldt 
anlagt.

Der vil blive demonstreret stenløftning med 
stenløfter og andre teknikker og værktøjer til 
at håndtere og transportere store sten.

Der vil blive demonstreret klippeværktøj 
til formklipning.

Medlemmer vil ligeledes have mulighed for 
at se en samling af japanske hænge-scrolle (Kakejiku, SUfiJ.

Der vil ligeledes være mulighed for at låne bøger i biblioteket.

Der serveres kaffe og kage, ligesom medbragt mad kan nydes i haven.
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Åbne haver Øst: Sjælland
Søndag den 14. august 2016 Kl. 10.00 -12.30
Inge Lund Andersen, Chr. Winthersvej 58, 4700 Næstved

i www.niwa.dk 1

Vores have er på ca. 750 m2 i 
et parcelhus kvarter, fra først i 
70 erne. Vi har delt haven i 
forskellige partier. En lille del af 
haven er forbeholdt vinplanter, 
en anden del er anlagt som 
zen-have i 2008, i den største 
del af haven har vi de sidste 2 år 
foretaget ændringer, hvor 
JAGRO har rådgivet.

Haven har mange bunddæk
kende planter, en del ældre 
rododendron, japansk ahorn, 
som er omkring 30 år. Vi har 
brugt danske sten og granit sten. Vejen gennem haven består af granit eller trædesten.
Vi glæder os til jeres besøg, og håber på, I vil bidrage med jeres forslag til, hvordan vi kan 
videre udvikle vores have, da vi stadig er på vej.

Medbragt mad kan nydes enten i haven, eller vores havestue.

Med venlig hilsen Inge & Leif
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Søndag den 14. august 2016 Kl. 13.00 -15.00 
Martin Skytte Hansen, Førslev Skolevej 8, 4690 Haslev

Haven er 10 år og er på 1.200 m2. Haven er opbygget omkring en dam på 60 m3 med 
koier og stør, med 16m2 filterkælder.

Der er brugt 200 tons sten hvoraf den største er på 12 tons. Haven indeholder også en 
ventebænk, thehus, 2 porte og hegn.

Der er altid plads til småjusteringer og vi glæder os til at vise frem.

Medbragt mad kan spises i haven og der vil være mulighed for at låne og aflevere bøger 
fra foreningens bibliotek.

Opfordring til medlemmerne
BETALINGSSERVICE
- det nemmeste i verden

VIDSTE DU: at du kan tilmelde din kontingentbetaling til Betalingsservice 

på vores hjemmeside www.niwa.dk

42

http://www.niwa.dk
http://www.niwa.dk


' www.niwa.dkj

Fint besøg fra  Japan
Foredrag med Peters gamle læremester. 

Helaftensarrangement med spisning. 
Tema: Hvordan skaber den japanske stemnig 

i haven.
Foredraget vil forgå på engelsk.

Et helt særligt og unikt arrangement. 
Tilmelding kræves.

Husk at tilmelde t il turen til Japan 2017.
*<p I tf *1 fl] (B l

Japanshoppen.dk er blevet opdateret med 
bambusrør t il de rigtige priser.

Husk at haverne er et oplagt sted at holde 
din næste fest.

H ar dy ko i'e r i din havedam  
-  e lle r går du og o v erve je r det?

w w w .koiklub .dk

D a n s k  K o ik lu b  er en hyggelig, seriøs og landsdækkende 
forening med et Ijodt socialt netværjj. Om du har 

en lille eUer stor dam har ingen betydning!

Vi afholder relevante,kurser og mange havedamsbesøg 
Medlem^^d^gar^e^årlig^t,^ ^ ^ ^
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RavnsøveJ 18b 
Grimstrup, 6818 Årre 

Tlf. 75191990 - 
www. sydlandsk, dk

INSPIRATION TIL DEN

JAPANSKE HAVE

Se flere modeller i 
vores udstilling 

eller på 
sydlandsk.dk

Granitmøbler
Granitdyr
Vandsten
Bronzefigurer
Marmor og mosaikborde
Indendørs marokkanske fliser
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Vi g ø r  d in  d r ø m  t il  v ir k e l ig h e d

•  A n læ g n in g  og  ve d lig e h o ld e ls e  af  haver og  b assiner

• PÅ pla n tesko len  fin der  du  fo r m k lip p e d e  træ er  fra  J a pa n , sto r e  ah o r n  o s v ..
•  F lotte  k o i'er -  egen  im p o r t  fra  J apan

•  B a m b u s h e g n  -  se b a m b u s d a n m a r k .dk

•  S to r  japansk  besøgshave

JAGROIPLANTERIKOI
GI. Bregnerodvej 13. 3520 Farum 

Tlf. 4495 2322 www.jagro.dk info@jagro.dk 
Åbningstid: fredag 13-17, lor-son og helligdage 10-16

Nye medlemmer
Følgende bydes velkommen:
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( www.niwa.dk )

Foreningens hjemmeside: www.niwa.dk

B esty re lsen
Formand Gert Priegel Skovlunden 9, Strib, 5500 Middelfart 

Mail: priegel@mail.dk 26 30 25 26
Næstformand André B. Jensen Smalagervej 14E, 7000 Fredericia
Sekretær Mail: a.bukhave@hotmail.com 51 61 33 01
Kasserer Peter S. Andersen Birkevangen 2, 6720 Fanø

Mail: 1peter@fanonet.dk 28 89 47 42
Best.medlem Henrik Harsfort Hulvejen 90, 9530 Støvring 

Mail: henrik@webfort.dk 31 60 61 33
Best.medlem Henning Uhd Hjerting Strandvej 152, 6710 Esbjerg V

Mail: uhd@sport.dk 40 42 70 01
Suppleant Per Andersen Jyllingevej 111,2720 Vanløse 

Mail: per@andersen1.dk 38 71 96 64
Suppleant Lone B. Pedersen Haderslevvej 67, 6760 Ribe 

Mail: klinik-balance@hotmail.com 40 82 44 79
Revisor Jørn B. Thuesen Dorphs Allé 2C, 2630 Tåstrup 

Mail: jorn.thuesen@gmail.com 21 60 28 73
Revisor Gert Knudsen Bjørneklovej 44, 7400 Herning 40 72 46 42
Rev. suppleant Carsten Glavind Drongstrup Mark 7, 7280 Sdr. Felding 97 19 98 77
Rev. suppleant Helen Hoick Nordvang 17, 6000 Kolding

Mail: helen.holck@gmail.com 75 52 68 87

W eb g ru p p e B ib lio te k a re r
Johnny Fevre (webmaster) fc l CJ'x VEST: Henrik Harsfort
Mail: info@i-sys.dk Hulvejen 90, 9530 Støvring
Gert Prieqel —  ^  *> Mail: henrik@webfort.dk

Mail: priegel@mail.dk / 31 60 61 33

André B. Jensen ØST: Vagn Andersen

Mail: a.bukhave@hotmail.com Snekkesten Stationsvej 20, 3070 Snekkesten 
Mail: vagn.abdersen@sport.dk 
30 20 03 13
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www.niwa.dk i

Foreningens hjemmeside: www.niwa.dk

A k tiv ite ts g ru p p e  ØST: S jæ llan d
Aktivitetsgruppeformand
Birgit Franzén Mail: Birgit9876@gmail.com 30 20 03 13
Jeanett Correll & GI. Bregnerødvej 13, 3520 Farum
Bo Larsen Mail: b.larsen@adr.dk 22 46 64 67
Ole Sjøland-Handest Bragesvej 2B, 1,3000 Helsingør 

Mail: spejderole@gmail.com 20 70 46 82
Gerda Møller & Ved Lindelund 80, 2605 Brøndby
Bjarne Kristensen Mail: Gerdamoller80@gmail.com 28 29 50 02
Vagn Andersen Snekkersten Stationsvej 20, 3070 Snekkersten 

Mail: vagn.andersen@sport.dk 30 20 03 13
Annelise Larsen Skovbakkevej 4, 2920 Charlottenlund 39 63 93 76
Jørgen Lund Ørslevvej 8A, 2730 Herlev 

Mail: jhlund@privat.dk 28 26 11 20

A k tiv ite ts g ru p p e  VEST: Jy llan d  &  Fyn
Aktivitetsgruppeformand
Elmer Lauridsen Overdrevet 10, Vrold, 8660 Skanderborg 

Mail: elmerlauridsen@hotmail.com 29 85 68 58
Henrik Harsfort Hulvejen 90, 9530 Støvring 

Mail: henrik@webfort.dk 31 60 61 33
Jens Bräuner Kong Haraids Vej 21,9600 Aars 

Mail: jensbrauner@mail.dk 30 29 96 31
Lone B. Pedersen Haderslevvej 67, 6760 Ribe 

Mail: klinik-balance@hotmail.com 40 82 44 79

R e d a k tio n s g ru p p e n
Gert Priegel Aktivitetsgruppe ØST
Mail: priegel@mail.dk Birgit Frånzen, Gerda Møller,Jørgen Lund
26 30 25 26 Annelise Larsen, Jeanett Correll
Ole Hendriksen
Mail: ole.hendriksen@youmail.dk 
23 72 05 30

47

http://www.niwa.dk
http://www.niwa.dk
mailto:Birgit9876@gmail.com
mailto:b.larsen@adr.dk
mailto:spejderole@gmail.com
mailto:Gerdamoller80@gmail.com
mailto:vagn.andersen@sport.dk
mailto:jhlund@privat.dk
mailto:elmerlauridsen@hotmail.com
mailto:henrik@webfort.dk
mailto:jensbrauner@mail.dk
mailto:klinik-balance@hotmail.com
mailto:priegel@mail.dk
mailto:ole.hendriksen@youmail.dk


(P  post)----- (B

PP DANMARK

FORENINGEN JAPANSKE HAVER
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