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Jeg besøker ofte private hag-
er, og jeg slutter aldri å impo-
neres over hvor mange entusi-
aster det er der ute. Jeg møter 
masse flotte folk som med 
stor glede har anlagt hagen 
sin og fylt den med planter. 
De bruker svært mye tid på 
den, og vil gjerne vise den 

fram for andre. En ting som slår meg, er hvor utrolig ulike 
disse hagene er. Størrelsen varierer selvsagt mye, men det 
gjør også innholdet. Noen hager er millimeterstelt, tilsyne- 
latende til enhver tid. Det finnes knapt et ugras, alle kanter 
er rett skåret, skillet mellom bed og plen er knivskarpt, og 
plantene framstår som velstelte og kjernesunne. Noen er 
samlere som er svært nøye på at alle planter har rett navn. 
De er ikke så nøye på om planten ser slik eller sånn ut bare 
den er sjelden. De har gjerne bare en av hver – og som regel 
har de litt for mange! Andre igjen er ikke så nøye på om det 
vokser noen skvallerkål mellom rhododendronplantene, de 
har løvetann i singelgangene og iblant så kan det bli litt villnis 
av de flotte buskene de planta for 10–15 år siden. De første 
ville sikkert riste på hodet av de sistnevnte og vice versa. Og 
begge ville kanskje undre seg over samlernerden som entu-
siastisk viser fram en ekstrem sjeldenhet som ikke engang 
er fin. 

Jeg synes vi skal ha toleranse for at det finnes mange måter 
å holde hagen på. Vi skal ikke være kritiske til dem som ikke 
gjør ting akkurat som oss selv. Etter utallige slike hagebesøk 
sitter jeg igjen med det inntrykket at de fleste av disse har 
én ting felles, nemlig en enorm hageglede. De trives i hagen 
sin, de er mye ute, de får mosjon, hagen pirrer de estetiske 

sansene, og for noen utfordrer det også intellektet med 
å lære og huske alle plantenavna både på norsk og latin. 
Som nyslått pensjonist ser jeg absolutt verdien av dette. 
Vi kan ikke legge skjul på at både Den norske Rhododen-
dronforening og andre hageforeninger både i Norge og i 
utlandet har en hovedvekt av godt voksne medlemmer. 
Og nettopp for disse er uteaktivitet, fysisk arbeid og frisk 
luft viktige ting å ha tilgang til, særlig når en som meg 
nå skal fylle hele dagene med innhold selv. Hagen ligger 
rett utenfor døra. Det er bare å komme seg ut, finne fram 
redskap og sette i gang! 

Det blir ikke arrangert en felles import fra Skottland i 
år. Det er fremdeles mulig å importere planter fra Glen-
doick Gardens, men det må enkeltpersoner selv stå for 
denne gangen. Det har vært en arbeidskrevende aktivi-
tet for noen av medlemmene i Bergensområdet, men nå 
har foreningen ikke lenger noen til å stå for dette. Jeg vil 
takke tidligere leder Harald Kårtveit og gjengen rundt han 
som har gjort dette viktige arbeidet i mange år. Kanskje 
er dette noe avdelingene kan organisere selv i framtida, 
slik som Rhodo Øst har gjort noen år med import fra Dan-
mark?

Den norske Rhododendronforening vil til våren igjen 
prøve å arrangere en foreningstur. Det er planlagt en 
firedagers tur i Danmark fra 26. til 30. mai, i forlengelse 
av årsmøtet i Sandnes. Den siste turen som var planlagt 
til Tyskland i 2017, ble avlyst på grunn av for liten oppslut-
ning. La oss håpe at det blir nok deltakere denne gangen 
slik at vi igjen kan få en flott tur sammen med andre med-
lemmer.
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På s. 25 i årets første hefte, blant de imponerende bildene fra 
Aandstads hage i Solør, viste   Lapprosen bildet av en sensa-
sjonell ny sort med det velklingende navnet ‘Jærperlå’ (Fig. 1). 
Jeg ble så nysgjerrig på denne merkelige sorten at jeg kontaktet 
Oddbjørn Fosse (Fig. 2) på Bryne, som angas å være opphavs-
mannen. Jo da, han vedgikk at han var mannen bak dette mes-
terverket og ønsket meg velkommen til et besøk for å inspisere 
vidunderet når jeg kom til Bryne på 17. mai. Her kommer en 
nærmere redegjørelse for saken.

En perle  
av en Rhododendron fra Jæren

Tekst: Per M. Jørgensen

Fig. 1 ‘Jærperlå’ i Aanstads hage i Solør  Foto: K. M. Aanstad

Les mer i den 
trykte versjonen 
av medlemsbladet 
”Lapprosen”.

Bokmelding
Uvanlig rhodobok
R. Milne: Rhododendron. Reaktion Books, 2018, 236 s.
ISBN 978 1 78023 815 9

Rhododendron er et uutømmelig emne som det har vært 
skrevet meget om, så man kan undre på om det virkelig kan 
trenges enda en bok. Min kollega i Edinburgh, Richard Milne, 
har imidlertid skrevet en bok som ikke likner noen annen på 
markedet. Han sier selv i innledningen at han vil ta for seg 
slektens historie og betydning for menneskene. Selv om han 
ikke primært er opptatt av det botaniske, kommer han ikke 
utenom å måtte forklare den botaniske bakgrunnen. I andre 
kapittel får vi innblikk i de spesielle genetiske forutsetningene 
for arts- og sortsmangfoldet. I det tredje kommer en ren 
gjennomgang av den nokså omtumlende slektssystematikken 
og varierende navnebruken. 

Per M. Jørgensen

Les mer om boken i 
den trykte versjonen 
av medlemsbladet 
”Lapprosen”.
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Fig. 1 Svertesopp på blader og grener - ofte det første man legger merke til.

Tekst: Inger-Lise Fonneland og Ole Jonny Larsen 
Foto: Inger-Lise Fonneland

Denne artikkelen handler om et skadedyr vi alle bør bli kjent 
med. Det har dessverre blitt et økende problem lenger sør i Eu-
ropa, og nå er det også registrert i rhododendronhager både 
på Sørlandet og på Vestlandet. Første del er en beskrivelse av 
hvordan disse insektene ble oppdaget og identifisert i en hage 
på Sørlandet. Videre er det faktainformasjon om skjoldlus ge-
nerelt, om bekjempelse av skjoldlus og noen forholdsregler vi 
alle bør ta for å unngå å få disse skadedyra inn i hagen.

Skjoldlus på  
Rhododendron  påvist i Norge

Les mer om hva du bør 
gjøre i den trykte versjonen 
av medlemsbladet 
”Lapprosen”.

Stort utval i planter for hagen
Spesialområde:

Rhododendron og surjordsplanter
Kontaktinformasjon:

Gimle Planteskule
Vikøy,

5600 Norheimsund

Tlf.: 56 55 04 80
Faks: 56 55 04 87

gimle@vestplant.no
www.vestplant.no

02  
Logo

Den nye logoen til Hageland består av  
et merke og et navnetrekk. I startfasen
skal logoen eksponeres som illustrert.

på lyse flater, eller negativ (hvit) på grønn 
flate eller bilder.   

PMS:  C

C:  
M: 
Y:   
K: 

Hageland Askøy
Juvikflaten 6
5308 Kleppestø
Telefon: 56 15 29 29

www.hageland.no
Hageland Fantoft
Fantoftveien 9
5072 Bergen
Telefon: 55 91 80 30

De fineste hagene kommer herfra

www.hageland.no

Ta turen innom oss

SOTRA
GJERTRUDVEGEN 3, 5353 STRAUME 

Her finner du et godt utvalg av:
- Rhododendron
- Surjordsplanter
- Stauder
- Roser
- Sommerblomster
- Granitt
- m.m

TLF. 56 32 12 52

Rhododendronbløming i november
På Vestlandet har november vore uvanleg mild i år. I 
hagen til Reidar Heimvik på Sotra har dette ført til at 
Rhododendron sichotense har slege ut i full blom. Eit 
vakkert syn i ei til vanleg grå tid. Ikkje alle ser på Rh. 
sichotense som ein eigen art, men som ein variant av 
Rh. dauricum. Biletet har Reidar Heimvik teke den 17. 
november i år.
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Rhododendron i Brønnøysund  
- erfaringer fra Nordlandskysten

Tekst og foto: Konrad Kvanli

Brønnøysund ligger helt ut mot kysten og har derfor et ganske 
mildt vinterklima. Temperaturen er sjelden under –10, men det 
kan bli så kaldt som –17. Dette gjør at det er et potensial for 
å kunne ha mange typer rhododendron her. En utfordring er 
at jordsmonn og grunnvann ofte har for høy pH som følge av 
berggrunnen og ikke minst kalksanden i området. Det har vært 
lite planter tilgjengelig, og det er først de siste årene at utvalget 
har økt. Det er derfor ikke mye erfaring med rhododendron i 
området.

Jeg begynte sent å interessere meg for denne planteslekten, 
og det var først i 2009 at den første planten ble satt ned, men 
det tok ganske raskt av, og jeg har nå rundt 85 forskjellige 
rhododendron, der de fleste er rene arter.

Vinterskadet furuskog

Les mer i den 
trykte versjonen 
av medlemsbladet 
”Lapprosen”.

En av de mest plagsomme fremmede artene som utbrer seg på 
De britiske øyer, er Rh. ponticum. Den kan naturalisere seg på 
sur jord nesten overalt, men den klarer seg best der det regner 
meget. Derfor har den en forkjærlighet for steder i vestre 
Skottland, Irland og Snowdonia (i Wales).
Hvis den får utbre seg uhindret, danner den etter hvert 
ugjennomtrengelige kratt som skygger ut andre planter og 
dessuten er skadelige for mange dyr. Ved ett tilfelle kjenner vi 
til at det var nødvendig å sette i gang en redningsaksjon for å 
hente ut noen fjellvandrere i Irland som var blitt fanget i et slikt 
buskas (Fig. 1).
Arten er også rapportert som forvillet andre steder, i Belgia, 
Frankrike, Norge og New Zealand, men langt fra i samme grad 
som på De britiske øyer.

Rhododendron ponticum  
- en truende art?
av Richard Milne

Fig. 1 De tette rhododendron-krattene ved Bay Lough i Irland der noen fotturister måtte reddes med helkopter. Foto: John Foley.

Denne artikkelen var trykket i The Plantsman, mars 2014. Oversatt og kommentert av Per M. Jørgensen.

Se flere vakre bilder i 
den trykte versjonen av 
medlemsbladet ”Lapprosen”.
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Rhododendron forrestii i naturen i Yunnan

Få plantejegere har kalt opp så mange planter etter seg selv 
som skotten George Forrest (1873–1931). Abies forrestii, Plei-
one forrestii, Pieris formosa var. forresti, Primula forrestii, Acer 
forrestii – dette er bare en smakebit. George Forrest konkur-
rerer med den absolutte elite om tittelen historias største 
plantejeger. Han introduserte ikke mindre enn 309 rhododen-
dronarter, riktignok etter datidens taksonomi. Over 30 000 her-
barieark laget han også, både til private og til de store botanis-
ke institusjonene i England og Skottland. 
George Forrest ble født i Falkirk i Skottland i 1873. Han var alt 
fra barneårene lidenskapelig opptatt av naturen. Han drev med 
alt fra fisking, jakt, fugletitting og sommerfuglsamling til plan-
teobservasjoner. Da han var 18 år, dro han til Australia for å prø-
ve seg som gullgraver og eventyrer. Han ble værende i Australia 
i ni år og levde et tøft liv, for det meste var han ute i felten. Da 
han endelig kom hjem til Skottland, fikk han ved en tilfeldighet 
arbeid hos professor Isaac Bailey Balfour ved The Royal Botanic 
Garden i Edinburgh. Der skulle han ordne og systematisere her-
bariemateriale, noe som ga han uvurderlig trening til det som 
skulle bli livsverket hans.

Mannen og planten   
George Forrest og Rhododendron forrestii og to arter til
Tekst og foto: Ole Jonny Larsen

Les mer om mannen 
og planten i den trykte 
versjonen av medlemsbladet 
”Lapprosen”.

Rh. pentaphyllum har også et navn som viser til at planten har 
fem blad.  Foto O. J. Larsen

Når man konfronteres med planters vitenskapelige navn, er det 
ikke fritt for at man av og til undrer seg over hvilke grunner som 
har ført til at navngiveren har valgt et bestemt navn. Når man 
skal identifisere en plante ut fra karakteristiske kjennetegn, ville 
det ha vært ønskelig at alle planter kunne ha fått et navn som 
hadde gitt oss en trygg identifiseringsindikasjon. Dette er dess-
verre svært ofte ikke tilfelle. Planter oppkalt etter personer sier 
f.eks. ingenting om en plantes utseende. Bedre går det der man 
har tatt utgangspunktet i viktige trekk ved en plantes oppbyg-
ning, f.eks. blad eller blomst. I denne artikkelen skal vi ta for 
oss noen planter som har fått sitt navn etter spesielle trekk ved 
bladene.
Rhododendron quinquefolium peker seg ut som et godt eksem-
pel på en treffende karakteristikk: latin quinque (fem) og folium 
(blad) gir en svært god beskrivelse av det som kjennetegner 
denne rhododendronen, som har fem blad i krans i enden av 
hver kvist. Men som kjent er har et flertall av såkalte latinske 

plantenavn sitt opphav i gresk, og da er det lett å bruke en gresk 
utgave av et navn for en helt annen plante. For sannelig om det 
ikke finnes en annen rhododendron med navnet Rh. pentaphyl-
lum, et navn som språklig sett faktisk er den greske versjonen 
av den foregående planten: gresk penta (fem) og phyllum som 
er den latiniserte formen av gresk phyllon (blad). Navngivingen 
vitner ikke akkurat om den største fantasi.

Navn og betydning   
Tekst: Tor Jan Ropeid

Hos Rh.mucronatum ender bladene i en spiss.  
Foto: O. J. Larsen

Rh. quinquefolium med fem tydelige blad  Foto: T. J. Ropeid

Les mer i den 
trykte versjonen 
av medlemsbladet 
”Lapprosen”.
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Rhododendronkonferanse  
- i Bremen, mai 2018

Tekst og foto når ikke annet er nevnt: Ole Jonny Larsen

Den amerikanske rhododendronforeningen, American Rhodo-
dendron Society, er verdens største med over 3000 medlem-
mer. De avholder en stor årlig samling, det såkalte konventet, 
som vi kanskje heller ville kalle et årsmøte. Normalt holdes det-
te på ulike sted i USA, men to ganger har det blitt flytta over til 
Europa. Første gang var i 1996 da det ble arrangert i Oban på 
den skotske vestkysten. Og våren var det igjen Europa som sto 
for tur, nærmere bestemt Bremen i det nordvestlige Tyskland. 

Bremen er kanskje ikke like kjent som England og Skottland 
når det gjelder rhododendronhager, men faktisk er Rhododen-
dron-Park Bremen på nesten en halv kvadratkilometer en av 
de største i Europa. Den kalles også Rhododendron-Park und 
Botanischer Garten Bremen for de som vil søke mer informa-
sjon på nettet. Det er fri entre hele året, og parken brukes av 
svært mange som utflukt- og turområde til alle årstider. Den er 
så stor at det faktisk tar litt tid å orientere seg, men det finnes 
gode kart og skilt. 

Fra Rhododendronparken

Les mer om rhododendronkonferansen 
i den trykte versjonen av 
medlemsbladet ”Lapprosen”.

Da jeg i midten av mars i år besøkte Rhodo Sørs årsmøte i Aren-
dal, befant Sørlandet seg ennå i favntaket av en skikkelig sør-
landsk snøvinter. Det var nesten vanskelig å forestille seg at det 
bare var godt og vel to måneder til at et vårlig eventyr, DnRs års-
møtehelg, skulle gå av stabelen. Da tiden for årsmøtet nærmet 

seg, ble det klart at all frykt var ubegrunnet. Årsmøtehelgen, 
som var lagt til Sørlandet med Grimstad som base, var preget 
av den glede som vi alle kjenner fra av en av våre mest kjente 
vårsanger: «Frost og sne de måtte fly. Her er sol og glede!»

Et sørlandseventyr  
Årsmøtehelg i Den norske Rhododendronforening 25. – 27. mai 2018

Tekst og foto hvis ikke annet er nevnt: Tor Jan Ropeid

Fra Anne Brit og Per Evensens hage  Foto: Terhi Pousi

Les mer i den 
trykte versjonen 

av medlemsbladet 
”Lapprosen”.

Se masse bilder fra 
hagen over!
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Ny bok fra Kenneth Cox
- Woodland Gardening

Kenneth Cox ga i vår ut praktboka Woodland Gardening. Den er i stort format på 390 sider med bilder av høy kvalitet på så å 
si samtlige sider. Bilder av kjente hager veksler med plantebilder, og svært mye handler om rhododendron. Boka omtaler et 
stort antall hager rundt i hele verden og er perfekt om en skal planlegge en ferietur med innlagte hagebesøk. Den er skrevet 
på moderne og lett engelsk og kan faktisk leses fra perm til perm, det er masse spennende fakta og vurderinger i teksten. 

Boka bestilles direkte fra Glendoick Gardens. (Medlemmer som geografisk tilhører en av de fire lokalavdelingene i DnR, har 
allerede fått tilbud om å kjøpe boka gjennom disse.)

Du kan lese mer om boka på: www.glendoick.com/Woodland-Gardening-Kenneth-Cox

Bestilling: orders@glendoick.com

Prisen er £ 40 + £ 20 i frakt. 

 • Søndag 26. mai
 Turen arrangeres i tilknytning  til årsmøtet i Stavanger 25. - 26. mai. Avreise med fly fra Stavanger 26. mai kl. 09:50 
 direkte til København med ankomst her kl. 11:00. Ved ankomst til København står det klar buss utenfor terminalen. 
 Den tar oss med til Botanisk have. Etter noen timer her kjører vi til Comwell Hotel Holte for 2 overnattinger – felles   
 middag om kvelden

 • Mandag 27. mai
 - Frokost på hotellet
 - Besøk hos Svend Hansen samt Lulu Tøpholm – begge nord for København 
 - Felles lunsj underveis
 - Besøk hos Hans Eiberg om ettermiddagen 
 - Tilbake til Comwell Holte og middag om kvelden

 • Tirsdag 28. mai 
 - Frokost på hotellet
 - Besøk hos Henning Andersen om formiddagen ved Sjællands Odde
 - Ferge fra Sjællands Odde til Aarhus kl. 13:15 – lunsj for egen kostnad om bord
 - Ettermiddagsbesøk i Lille Malunds Have 
 - Fortsetter til Comwell Hotel Middelfart for 2 overnattinger her 
 - Felles middag om kvelden

 • Onsdag 29. mai 
 - Frokost på hotellet
 - Besøk i Geografisk Have i Kolding om formiddagen (inngang inkludert)
 - Hagebesøk. Programmet for denne ettermiddagen er ennå ikke klarlagt. 
   Vi kommer tilbake med nærmere detaljer senere.
 - Retur til Comwell Hotel Middelfart for felles middag om kvelden

 • Torsdag 30. mai 
 - Frokost på hotellet
 - Morgen-/formiddagsbesøk hos Jan Brodersen, Taulov i Fredericia, før transfer til København Lufthavn
 - Ankomst til København Lufthavn kl. 16:00 – retur med fly tilbake til ønsket sted i Norge for egen kostnad

Pris per person for dem som reiser fra Stavanger: kr 7469,- 

Prisen inkluderer:
 • Fly Stavanger-København en vei
 • Buss under oppholdet i Danmark med kjøring som beskrevet inkludert bompenger og ferge
 • 4 frokoster, 1 lunsj og 4 middager
 • Inngang til Geografisk Have i Kolding

Tillegg for enkeltrom kr 1.180,- totalt for 4 netter 

Pris per person for dem som reiser fra andre steder enn Stavanger: kr 6669,-
Disse må selv bestille og betale reisen til København

Det opplyses at det kan bli endringer i programmet. 

Deltakelse vil bli prioritert i den rekkefølge man melder seg på.

Påmelding til Tone Fosse Ulvøy, tlf. 470 11 327 eller tone@ulvoy.no
Påmeldingsfrist 31. januar 2019

Medlemstur til Danmark 26.–30. mai 2019
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Nye medlemmer
Vi ønsker følgende nye medlemmer velkommen i foreningen:

Reidunn Høklie Aspenes  Refsalveien 75  3340 ÅMOT
Øystein Aspenes    
Leif Johan Bygnes Sommerbakken 9  4041 HAFRSFJORD
Gunnbjørg Bygnes 
Maryann Skjæveland Fagertveit Safirveien 8  4231 SANDNES
Anne Helene Frostestad Syftesokbakken 30 B  4046 HAFRSFJORD
Stig Henning Hansen Edvard Griegs vei 14  4318 SANDNES
Wenche Skretting
Patrik Karlsson Kirkeveien 39  3647 HVITTINGFOSS
Trygve S. Meling Bispeveien 2  4325 SANDNES
Berit Bull Sletholt Hakkespetten 6  1407 VINTERBRO

Tid:  26.05.2018 kl. 11:30
Sted:   Grimstad Vertshus, 4877 Grimstad
Til stede:  50 frammøtte, hvorav 47 stemmeberettigede

Nord-Vest: Ole Jonny Larsen
Sør: Audun Arne, Gudrun Arne, Anne Brit Evensen, Per Evensen, Inger-Lise Fonneland, Knut Gjermundsen, Nina Gjermundsen, 
Frode Harnes, Tove Hansén, Lis Herlofsen, Anna Krakstad, Tom Krakstad, Mona Klemmetsen, Kathrine Lyngstad, Robert Monsen, 
Dag Pettersen, Merete Risholt, Annbjørg Skjævesland, Vigdis Slettvold, Jørgen Tingstveit
Sør-Vest: Anne Helene Frostestad, Tor Frostestad, Aslaug Haugland, Jan Erik Haugland, Kai Killerud, Lillian Killerud, Kjell Knutsen, 
Jakob Roalkvam, Arne Sporaland, Gunn Sissel Sporaland, Reidar Vigrestad
Vest: Jan Rune Hesjedal, Hjørdis Juvik, Torolf Juvik, Harald Kårtveit, Terhi Pousi, Bjørg Rasmussen, Tor Jan Ropeid, Karin Waltzing, 
Birger Westervik, Turid Westervik
Øst: Liv Borgen, Johnny Engen, Erik Gustavsson, Haavard Østhagen, 
Harald Aandstad, Kari Marie Aandstad
Fra Sverige: Conny Assarsson, Marianne Assarsson

Leder i Den norske Rhododendronforening Ole Jonny Larsen åpnet årsmøtet. 
Det var ingen kommentarer til innkallingen og sakslisten.

Sak 1: Valg av møteleder
Knut Gjermundsen ble valgt til møteleder.

Sak 2: Valg av referent og valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
Tor Jan Ropeid ble valgt til referent. 
Jan Rune Hesjedal og Karin Waltzing ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 3: Årsberetning 2017
 Audun Arne leste årsberetningen (se Lapprosen 2–2018). 

Årsberetningen for 2017 ble godkjent.

Sak 4: Regnskap 2017
Regnskapet for 2017 (se Lapprosen 2–2018), med revisors godkjenning, ble gjennomgått av kasserer Terhi Pousi. 
Regnskapet for 2017 ble godkjent med revisors anbefaling om at annonseinntekter i fremtidige regnskap bør ha en egen 
post, og at styremøtereferat fra Den norske Rhododendronforening bør undertegnes. 

Sak 5: Budsjettforslag 2018
Terhi Pousi gjennomgikk styrets forslag til budsjett for 2018. Budsjettforslaget ble godkjent.

Sak 6: Fastsettelse av kontingentene for 2018
Styrets forslag, uforandret kr 350 for enkeltmedlem og kr 475 for familiemedlemskap, ble vedtatt.

Sak 7:  Fastsettelse av andel årskontingent til lokallagene for 2018
Styrets forslag, uforandret kr 50 per medlem, ble godkjent.

Sak 8:  Innkomne saker
Ingen innkomne saker. 

Sak 9: Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer
 Reidar Vigrestad leste opp valgkomitéens forslag. Han orienterte om praksisen om at de fire lokallagslederne er blitt 

valgt som varamedlemmer. Siden Tor Frostestad, leder av Den norske Rhododendronforening, Avdeling Sør-Vest, 
foreslås som nytt styremedlem i hovedforeningen, var valgkomitéens forslag at antall varamedlemmer reduseres 
fra fire til tre. En slik reduksjon kommer ikke i konflikt med foreningens vedtekter som fastslår at det skal velges 3–5 

Den norske Rhododendronforening
Protokoll fra årsmøtet 2018

varamedlemmer. Årsmøtet tok følgende valg: 

Styret for Den norske Rhododendronforening 2018–2019:

Ole Jonny Larsen   leder   - gjenvalg 1 år
Harald Kårtveit   styremedlem  - ikke på valg 1 år
Harald Olav Aksnes  styremedlem  - ikke på valg 1 år
Tor Frostestad   styremedlem  - ny  2 år
Terhi Pousi   styremedlem  - gjenvalg  2 år
Audun Arne   varamedlem   - gjenvalg 1 år
Tor Jan Ropeid   varamedlem   - gjenvalg 1 år
Haavard Østhagen  varamedlem  - gjenvalg 1 år

Sak 10: Valg av revisor
 Valgkomiteens forslag ble godkjent. Revisor for år 2019:

Olaf Hammersland  - gjenvalg

Sak 11: Valg av valgkomité
 Forslag fra styret og årsmøtet ble enstemmig godkjent. Valgkomité for 2019:

Gunnar Breivik   - gjenvalg 
Reidar Vigrestad   - gjenvalg
Anne Brit G. Evensen  - gjenvalg

Sak 12: Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte
Arrangering av årsmøte går på rundgang mellom lokalavdelingene. Neste årsmøtearrangør er Rhodo Sør-Vest. Man tar 
sikte på årsmøtedato 25.05.2019.

Årsmøte slutt kl. 12:30

Etter årsmøtet ga Conny Assarsson fra Sverige oss et flott foredrag om «Trivelige rhododendron for mindre hager».

Grimstad 26. mai 2018

Tor Jan Ropeid  Jan Rune Hesjedal   Karin Waltzing
referent    underskriver    underskriver
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