
Den norske Rhododendronforening  
 

ÅRSBERETNING 2019 

 
Den norske Rhododendronforening har fire lokalavdelinger: 
 

Rhododendron Sør med sete i Arendal/Kristiansand 
Rhododendron Øst med sete i Oslo 
Rhododendron Vest med sete i Bergen 
Rhododendron Sør-Vest med sete i Stavanger/Jærregionen 
 

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 sted og deltar på lokale hagemesser. To av 
avdelingen har aktive Facebookgrupper der også medlemmer av DnR ellers i landet 
kan være med. 
 
Medlemmer av DnR står ellers fritt til å danne lokale større og mindre grupper der de 
lager sine egne aktiviteter. Dette er særlig aktuelt for dem som ikke bor i 
nedslagsfeltet til en av avdelingene.  
 
Foreningens årsmøte holdes vekselvis hos en av lokalavdelingene. I 2019 var det 
Rhodo Sør-Vest som hadde ansvaret, og årsmøtehelgen ble holdt på Sola 
Strandhotell fra 24. – 25. mai. Et flott arrangement! Se referatet i Lapprosen 3/2019. 

 
Valg: 

 
Styrets sammensetning etter årsmøtet 26.05.2018: 
 
Ole Jonny Larsen   leder 
Harald Olav Aksnes  nestleder 
Harald Kårtveit   sekretær 
Terhi Pousi    kasserer 
Tor Frostestad   styremedlem - leder Rhododendron Sør-Vest 
Knut Gjermundsen   varamedlem - leder Rhododendron Sør 
Tor Jan Ropeid   varamedlem - leder Rhododendron Vest 
Haavard Østhagen   varamedlem - leder Rhododendron Øst 
 
Olaf Hammersland ble valgt som revisor, og Audun Arne, Anne Brit G. Evensen 
og Reidar Vigrestad utgjør valgkomite fram til neste årsmøte. 
 
Inger-Lise Fonneland har hatt ansvaret for medlemsregisteret i 2019. 
 
Styrets arbeid:  
Det har vært avholdt to styremøter, hvorav fellesstyremøtet 26. februar også 
hadde med representanter for lokalavdelingene. 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 fin måte. Redaksjonen av Lapprosen har vært 
representert på alle styremøtene. 33 saker har vært til behandling. Det har blant 
annet vært diskutert hvordan vi skal kunne skaffe gode foredragsholdere til 
møtene. Et viktig punkt har vært ideen om å arrangere et 25-årsjubileum for Den 
norske Rhododendronforening i Bergen i forbindelse med årsmøtet 2022. 
Medlemmene bør allerede nå merke seg dette og sette av tid til å delta på 
jubileet. 
 
Foredragsturne 
Foreningen arrangerte på ettervinteren en foredragsturne med Jens Nielsen til 
alle avdelingene. Lederen av foreningen var med på denne rundturen og fikk på 
den måten møte alle avdelingene i løpet av en uke. Til sammen 110 medlemmer 
var med på møtene med Jens Nielsen. 
 
Planteimport:  
Det var ingen fellesimport fra Glendoick Gardens i 2019, da ingen har tatt på seg 
jobben med dette. Men Rhodo Vest hadde egen import av 218 planter, fordelt på 16 
medlemmer. Harald Kårtveit har hatt ansvar for denne importen.  
 
Johnny Engen, medlem i Rhodo Øst, administrerte også dette året en egen 
planteimport fra Rhododendronhaven i Danmark. 42 medlemmer bestilte planter. I alt 
ble det importert ca. 500 planter. 
 
Frøformidling 
DnR har for tiden ingen formidling av rhododendronfrø. Det er ønskelig å få denne 
sørvisen i gang igjen, men det har vært vanskelig å få noen til å ta på seg arbeidet 
med den. 
 

Lapprosen: 
Medlemsbladet gis ut 3 ganger i året. Bladet har 32 sider. Det har vært god 
tilgang på stoff, og det er gledelig at nye forfattere tar pennen fatt og skriver i 
bladet.  
 
Det ble trykket 28 artikler og noen smånotiser pluss 234 bilder. Disse ble levert av 
14 forfattere, og 22 fotografer, både medlemmer og andre. Alle som har lyst å 
skrive eller sende inn bilder til bladet, er velkommen til det. Lapprosen kunne 
leses i noe forkortet versjon på hjemmesiden, www.rhododendron.no    
 
Redaksjonen besto av Tor Jan Ropeid. Medlemmer som vil gjøre en innsats for 
Lapprosen med å gå inn i redaksjonen, er hjertelig velkommen!  
 
Nettsidene:  
Besøkstallene på www.rhododendron.no er stabile, og viser at siden er viktig for 
foreningens arbeid. Styret begynte i 2019 diskusjon om å få laget en ny 
hjemmeside med et mer moderne design. Dette vil trolig bli avgjort i 2020. 
 
Økonomi:  
Foreningen har god økonomi og kostnadskontroll. Egenkapitalen pr. 31.12. 2019 
var 161 535,25 kr. 

http://www.rhododendron.no/
http://www.rhododendron.no/


 
Boksalg  
Salget av boka Min rhododendronhage er avsluttet fra DnR sentralt. Vi ga bøker 
til alle eierne av alle hagene vi besøkte på turen til Danmark i 2019. Resten ble 
fordelt på avdelingene.  
 
Medlemstall:  
Medlemstallet er stabilt, og det er få endringer fra år til år. Pr. 31.12. 2019 hadde 
vi 383 medlemmer, fordelt på 281 enkeltmedlemmer og 102 familiemedlemmer, 
en reell nedgang på 1 fra året før. Øst hadde 95, Sør 53, Sør-Vest 64, Vest 139 
og landet for øvrig 21 medlemmer. I tillegg hadde vi 11 utenlandsmedlemmer. 
 
Samarbeid:  
Foreningen deltar i bladbytte med alle nordiske rhododendronforeninger. 
Personer fra både Norden og England har også skrevet artikler i Lapprosen.  
 
Foreningstur 
Den norske Rhododendronforening arrangerte medlemstur til Danmark våren 
2019. 22 medlemmer deltok på en flott tur med godt vær og besøk i mange fine 
private og offentlige hager.  
Avdelingene arrangerer ofte sine egne kortere eller lengre turer. Dette er gode 
tiltak, men det er viktig at disse ikke planlegges slik at de konkurrerer med 
hovedforeningens turer.  
 
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. 


