Årsmelding for Norsk Roseforening avd Ringerike 2019
Styret i har i 2019 bestått av:
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Revisor:
Valgkomité:

Margareta Jacobsen
Astri Klev
Gerd Ranveig Moholdt
Alf Egil Erevik
Det er ikke oppnevnt
valgkomite

Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Kirsten Walhovd
Synnøve Johannesen

Organisasjonen:
35
Styrets arbeid: Styret har hatt 6 styremøter i løpet av året
Medlemsverving: Tre personer tegnet seg som medlemmer under stand på rosens dag, Hadeland
Glassverk 15. juni 2019. I ettertid har det kommet til ytterligere to nye medlemmer.

OVERSIKT OVER AKTIVITETER
Dato
Tema

Sted

Antall
fremmøtte
Metodistkirk
12.02.2019
Årsmøte.
7
ens lokaler i
Storgt. 7
På årsmøtet ble det vist rosebilder fra hagene til Synnøve Johannesen, Kirsten Walhovd og
Astri Klev. Bildene ble senere brukt til presentasjon av lokalforeningen på Norsk Roseforenings
årsmøte i 2019.
Styret ble gjenvalgt og konstituert i samme roller som tidligere.
Det ble besluttet å registrere foreningen i frivillighetsregisteret, slik at det ble mulig å motta
grasrotandel fra Norsk Tipping.
Saldo ved årsskiftet 2018/2019 var kr. 5 151.
09.04.2019
Medlemsmøte
Metodistkirk
21
ens lokaler i
Storgt. 7
Grethe-Karin Hovde holdt et engasjert foredrag hvor hun presenterte sin hagefilosofi og viste
bilder fra sin rosehage i Hyggen. Tema var roser fra vår til sen høst. Vi var svært godt fornøyd
med dette foredraget, som var engasjerende og ga ny innsikt.
Loddsalg. Gevinster var innkjøpte blomster, artikler fra roseforeningen sentralt, gaver fra
foredragsholder og lokalt hagesenter. Kaffe/te og kaker.
15.06.2019
Rosens dag
Hadeland
Glassverk,
utendørs
Arrangementet ble meget vellykket. Glassverket hadde satt ut bord og stoler til oss. Det var
mange som kom innom, og til og med noen som stod og ventet på at vi skulle komme på plass.
Vi hadde bl.a. med «Roseråd i Ringeriksregionen» til utdeling. Vi hadde med og solgte 11 roser
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fra Auke, lokalt hagesenter og et rotskudd, men kunne nok solgt mer. På grunn av sen vår var
det bare de aller tidligste rosene som var i blomst. Det ble allikevel fullt i alle vaser.
Avstemming om beste rose ble vunnet av rosen «Nevada». Resultatet ble i ettertid
publisert i Ringerikes Blad, med bilde av denne rosen. Vi tar sikte på å gjennomføre det
samme opplegget på glassverket i 2020.
09.07.2019
Besøk i Grethe-Karin Hovds hage
Privat hage i
Et titalls
Hyggen
medlemmer
ble med
En fantastisk rosehage som på denne tiden stod på sitt beste. Her er ikke bare roser, men noe
for enhver årstid, og bunndekkeplaner (særlig rosegeranium) under det hele. Hagen ligger i
sone 3. Her var store og kraftige roser, særlig imponerende var noen enorme ramblere. Vi
takker det gjestfrie og kunnskapsrike vertskapet for en alle tiders omvisning.
22.10.2019
Medlemsmøte
Metodistkirk 22
ens lokaler i
Storgt. 7
Astri hadde laget PowerPoint om planting av roser, jord, jordforbedring, gjødsling og
beskjæring. Foredraget var også innom markdekke, stell etter planting, jordtretthet,
næringsstoffene og deres virkeområde, flytting av roser, planteavstander, støtte for roser og
vinterdekking. Det ble en del diskusjoner og spørsmål, og bokashi kom opp som et interessant
tema ved en senere anledning. Loddsalg, kaffe/te og hjemmebakte kaker.
REPRESENTASJON på eksterne arrangementer:
Lokalforeningen hadde ansvar for arrangementet på NRF`s årsmøte 16. mars 2019. Valget
falt på Hadeland Glassverk på Jevnaker. Tilbakemeldinger tilsier at dette var et godt valg. For
å vise litt om roser som kan vokse på Ringerike, viste lokalforeningen noen bilder fra egne
hager. Hele styret (5 personer) i lokalforeningen deltok på årsmøtet.
REGNSKAPET
Regnskapet for 2019 viser et overskudd på kr 11 492,58.

Styret takker for et roseår som begynte bra men endte vått. Spesielt
velkommen til de nye medlemmene!

