Den norske Rhododendronforening
ÅRSBERETNING 2021
2021 ble nok et uvanlig for Den norske Rhododendronforening. Koronaviruset
skapte også dette året problem for de fleste planlagte aktiviteter, både sentralt og
lokalt. Foreningens årsmøte ble nok en gang avlyst som eget arrangement, men
ble gjennomført digitalt via e-post slik at alle nødvendige vedtak ble gjort. Det
var ingen protester mot denne måten å avvikle årsmøtet på, men det er helt klart
at det svekker forenings indre liv når et så viktig samlingspunkt som årsmøtet
må avlyses.

Styrets sammensetning ved utgangen av året 2021:
Ole Jonny Larsen
Harald Olav Aksnes
Per Anker Pedersen
Tor Frostestad
Tor Jan Ropeid
Bård Ranheim
Audun Arne

leder
nestleder
sekretær
styremedlem - leder Rhododendron Sør-Vest
styremedlem - leder Rhododendron Vest
varamedlem - leder Rhododendron Øst
varamedlem – leder Rhododendron Sør

Det skjedde flere ting i 2021 som påvirka styrets sammensetning. Terhi Pousi
fratrådte som kasserer i mai etter åtte år i jobben. Svein Grimseid ble valgt som
ny kasserer, men trakk seg etter kort tid av personlige grunner. Ingen av
vararepresentantene kunne ta over kassererjobben, og Terhi valgte da å fortsette
i funksjonen fram til årsskiftet uten å gå inn i selve styret igjen. Tor Jan Ropeid
rykket opp fra vararepresentant til fast styremedlem. Audun Arne tok over som
vararepresentant ved Knut Gjermundsens bortgang.
Olaf Hammersland gikk av som revisor etter lang og god innsats og ble erstattet
av Bjørg Rasmussen.
Valgkomiteen til årsmøtet 2022 består av Anne Britt G. Evensen (leder), Harald
Kårtveit og Terhi Pousi.

Inger-Lise Fonneland har hatt ansvaret for medlemsregisteret også i 2021.
Styrets arbeid:
Det har vært avholdt fire digitale styremøter. Styret er fornøyd med å avvikle
styremøter på denne måten, og det sparer foreningen for store summer i
reiseutgifter. Styret har ellers hatt tett kontakt gjennom året via e-poster og
telefonsamtaler. Samarbeidet har vært godt, og alle har utført sine oppgaver på
en grundig og god måte. 43 saker har vært til behandling.
Foredragsturne
Det var planlagt en ny foredragsturne vinteren 2021, men denne måtte avlyses
pga. koronasituasjonen og ble utsatt til 2022.
Medlemsturer
Som kjent ble den planlagte turen til Seattle, Vancouver og Vancouver Island
våren 2021 avlyst allerede i 2020. Det var ikke planlagt noen nye medlemsturer
ved årsskiftet.
Jubileum 2022
Komiteen til DnRs 25-årsjubileum våren 2022, bestående av Anne TafjordKirkebø, Thorolf Juvik og Ole Jonny Larsen, har arbeidet gjennom hele 2021
med å planlegge feiringen. Det har vært avholdet et digitalt komitemøte, men det
meste av arbeidet har foregått via e-post og telefon. Mange arbeidsoppgaver har
vært fordelt mellom medlemmene. Ved utgangen av året var det meste av
programmet klart. Da var også nesten alle tekster til jubileumsskriftet kommet
inn.
Satsning på magnolia og kamelia
Styret vedtok i februar å jobbe fram mot å inkludere slektene Magnolia og
Camellia i foreningens arbeidsfelt. Medlemmene ble informert om dette via epost våren 2021. Det kom inn en del positive kommentarer og ingen negative.
Det har i løpet av året kommet i gang to arbeidsgrupper for å fremme dette
arbeidet. Tidligere medlemmer i den nå nedlagte norske kameliaforeningen fikk
høsten 2021 invitasjon til å slutte seg til Den norske Rhododendronforening.
Avdelingene

Den norske Rhododendronforening har fire lokalavdelinger: Rhododendron Sør,
Rhododendron Øst, Rhododendron Vest og Rhododendron Sør-Vest.
Lokalavdelingene har sine egne styrer. De arrangerer medlemsmøter med
foredrag, kurs, fellesturer og utflukter til kjente rhododendronhager med
hagevandringer, plantebytte og salg av rhododendron. Noen av lagene hjelper til
med å bygge opp rhododendronsamlinger på offentlige steder og deltar på lokale
hagemesser. Tre av avdelingene har aktive Facebookgrupper der medlemmer av
DnR ellers i landet kan være med. Lokalavdelingenes aktiviteter har også i 2021
vært begrenset av koronasituasjonen, men alle har gjennomført noen
medlemsaktiviteter.
Planteimport:
DnR har ingen fellesimport av planter lenger. Johnny Engen arrangerte våren
2021 en privat import fra Danmark som mange deltok i. Harald Kårtveit prøvde
å få til import fra Millais Nurseries i Sør-England, men fikk ikke nok respons til
at den kunne gjennomføre den. Det er ikke planlagt noen nye importer for våren
2022. Medlemmer som vil gjøre en innsats med dette, er svært velkomne!
Frøformidling
Den nye frøformidlingen kom i gang i januar 2021 med Svein Erik Tønnesen
som hovedansvarlig, men med god hjelp av Arne Havsø. Den ble raskt en
suksess med stort frøsalg og god inntjening. Det ble også lansert ei frøliste i
august med hovedsakelig staudefrø. Det ble til sammen solgt frø for 13 916 kr.
Fratrukket utgifter ga det et overskudd på 7697 kr. Høsten 2021 ble
medlemmene invitert til å sende inn frø til førlista for 2022, og ved utgangen av
året så det meget lovende ut for frøsalget 2022. Facebooksiden for frøsalget har
vært flittig besøkt gjennom hele 2021. Styret vil takke Svein Erik og Arne for
innsatsen og ellers alle som har bidratt ved å sende inn frø til frølista!
Medlemsverving
Vinteren 2021 ble det satt i gang en medlemsvervingskampanje. Det ble
utarbeidet et fint informasjonsskrift som ble sendt til alle medlemmer der de ble
oppfordret til å sende dette videre til personer de kunne tenke seg vill være
interessert i medlemskap i DnR. Det ble også lover fem gratis frøposer til de
som meldte seg inn innen utgangen av januar. Det ga et meget godt resultat. (Se
lenger nede under medlemstall).

Lapprosen:
Medlemsbladet gis ut 3 ganger i året. Som en ekstra service til medlemmene i
fravær av møter og andre aktiviteter, ble alle numrene av bladet dette året trykt
med 36 sider i stedet for 32 som er vanligst. Tor jan Ropeid har vært redaktør
alene, men drøfter jevnlig innholdet i bladet med lederen. Medlemmer som vil
gjøre en innsats for Lapprosen med å gå inn i redaksjonen, er hjertelig
velkommen! Stoff kommer også fra personer utenfor Norge. Noen artikler i
bladet er trykt på svensk. Tre artikler er oversatt fra tysk. Det har vært et mål å
ha minst en artikkel om magnolia og/eller kamelia i hvert nummer.
Det ble trykket 30 artikler og noen smånotiser pluss 296 bilder/illustrasjoner.
Disse ble levert av 14 forfattere, det er 10 mindre enn året før. Medlemmene
oppfordres til å bidra med tekst og bilder til Lapprosen. Eldre nummer av
Lapprosen kan leses på foreningens hjemmeside.
Nettsidene:
Den nye nettsida for foreningen fungerer fint og brukes særlig aktivt i frøsalget.
Asle Wiik Larsen er nettredaktør. Adressen er den samme:
www.rhododendron.no
Økonomi:
Foreningen har god økonomi og kostnadskontroll. Årets regnskap ga et
overskudd på 51 014,95 kr, noen som først og fremst skyldes lav aktivitet i form
av avlyst årsmøte og overgang til digitale styremøter. Egenkapitalen pr. 31.12.
2021 var 210 953,08 kr.
Her må også nevens en generøs gave fra Bjarne Rieber på 20 00 kr som tilskudd
til trykking av jubileumsnummeret av Lapprosen i 2022.
Medlemstall:
Medlemstallet har vært sterkt økende i 2021, mye som følge av en aktiv
vervingskampanje. Det kom til 66 nye medlemmer i løpet av året, og
medlemstallet ved årsskiftet var 414. Det er en netto økning på 38 siden siste
årsskifte. Det var 296 enkeltmedlemskap og 118 familiemedlemskap. Øst hadde
88, Sør 44, Sør-Vest 64, Vest 121 og landet for øvrig 13 medlemmer. I tillegg
hadde vi 16 utenlandsmedlemmer, en økning på 5.

Samarbeid:
Foreningen deltar i bladbytte med alle nordiske rhododendronforeninger. Lokalt
samarbeider våre avdelinger iblant med andre foreninger om enkeltmøter. Leder
Ole Jonny Larsen deltok på vegne av DnR i Den norske arboretets 50årsjubileum på Milde 20. august og overrakte en rhododendronhybrid i presang.

TAKK
En stor takk til alle som i løpet av året har bidratt med og utført oppgaver for å
ivareta og utvikle foreningen til glede for alle medlemmene i Den norske
Rhododendronforening.

22.02. 2022
For styret i Den norske Rhododendronforening
Ole Jonny Larsen (leder)

