Verksamhetsberättelse för Österlenrosor, år 2017
Så har ett år passerat och vi kan se tillbaka på en bra och innehållsrik verksamhet i
föreningen. Ekonomin är stabil och i god balans. Antalet medlemmar är oförändrat och var
vid årsskiftet 184 stycken.
Arbete på Rosentorget med beskärning, ogräsrensning, uppbindning m.m har genomförts.
Föreningens egen odling och försäljning av Österlenrosor från rotskott har fortsatt.
Hemsidan har underhållits och fyllts på med bl.a bilder från rosresan och årets Rosfest.
Tillsammans med Tjörnedala Trädgårdsförening och Österlens Trädgårdssällskap har
föreningen både vår och höst medverkat på växtmarknaden på Österlens Museum.
Kurs i grundläggande roskunskap har under hösten genomförts i Simrishamn.
På eventet “Rosor på Falsterbonäset” 25/6 deltog föreningen med försäljning av
Österlenrosor samt information om Österlens Rosfest.
Endagsutflykt 10/7 till Själland där vi besökte Gerlevparken, Gårdbutikken Rosen
och Fredensborg Slott arrangerades med lyckat resultat.
Som ingående i ”Trädgårdsföreningar på Österlen i samverkan” har Österlenrosor 5/8 på
Österlens museum deltagit i arrangemanget ”Framtidens trädgård”.
Varumärket Österlenrosor har hos Patent- och registreringsverket förnyats med ytterligare
10 år.
Medlemsmöten
19/2 ”Klassiska trädgårdar i Kina” Else Olsson deltog i Heritage Rose-konferensen i Peking
maj 2016 då hon även besökte några av de kulturmärkta klassiska kinesiska trädgårdarna.
19/3 ”Ett år i trädgården” Erik Karlsson från Åhus visade bilder från sin trädgård och
berättade om skötseln under året. Efter föredraget avhölls föreningens årsmöte.
9/4 ”Att odla rosor i stor skala” Magnus Wallström från Skivarp är Sveriges största
rosproducent. Här fick vi berättat hur det går till att odla rosor och att odla i så stor skala.
23/4 Rosbeskärning på Rosentorget.
24/9 ”Den ekologiska rosrabatten” David Carlson från Falsterbo pratade om hur vi på bästa
sätt kan odla rosor i samklang med naturen.
29/10 ”Så skapade vi vår Engelska Trädgård på ett år” Trädgårdsfixarna Maria Nilsson och
Anette Cato gav oss en bildresa - från renschaktad jordplätt till prisbelönt prunkande oas.
11/11 Uppgrävning av rotskott på Rosentorget. (22/10 blev inställt p.g.a regn)
19/11 ”Marie Henriette och andra rosfantaster i östra Europa” Sommaren 2017 hade WFRS
ett roskonvent i Slovakien. Else Olsson berättade om några för oss i väst okända rosfantaster.
Rosfest
1/7 I Simrishamn med kröning av rosdrottning, hyllande av ”Årets Österlenros”,
rosbedömning, lott- och rosförsäljning samt föredrag med Peter Englander.
2/7 - 7/7 Verksamhet ute i byarna och i Simrishamn med visning av privata trädgårdar,
sticklingförökningskurs, rosdag i Killahuset, rosvandring, Musik i rosträdgården m.m.
Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft tretton protokollförda möten, 10/1, 19/2, 28/2 19/3, 9/4, 9/5,
16/5, 23/5, 24/7, 11/8, 24,9, 29/10 och 19/11. Man har även haft åtskilliga mail- och
telefonkontakter. Följande personer har ingått i styrelsen:
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