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Generalforsamling	  6.	  marts	  2014	  

Dagsorden	  efter	  vedtægtens	  §	  8	  stk.5:	  

1. Valg	  af	  dirigent	  	  

Henrik	  Valgt	  	  

2. Valg	  af	  stemmetællere	  

Mette	  og	  Bo	  valgt	  

3. Formandens	  beretning	  om	  foreningens	  virksomhed	  

Se	  bilag.	  

Anette	  Tenberg,	  VUS	  inviterer	  kultivator	  til	  en	  snak	  om	  hvilke	  roller	  den	  nyansatte	  
citymanager	  er	  tiltænkt,	  samt	  hvordan	  vi	  evt.	  kan	  støtte	  hinanden	  i	  de	  planer	  kultivator	  evt.	  
har	  om	  aktiviteter	  i	  2014.	  	  den	  lille	  turist	  guide,	  markeder	  i	  Vordingborg	  og	  stege	  m.v.	  	  

4. Kassereren	  fremlægger	  revideret	  regnskab	  til	  godkendelse.	  	  

Regnskab	  godkendt	  	  

5. Kassereren	  fremlægger	  budget	  for	  det	  kommende	  regnskabsår	  

Budget	  godkendt,	  (diskussion	  af	  om	  julekurve	  skulle	  være	  med)	  

6. Forslag	  fra	  bestyrelsen	  –	  ingen	  forslag	  

7. Forslag	  fra	  medlemmerne	  –	  ingen	  forslag	  

8. Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  og	  suppleanter:	  På	  valg	  som	  bestyrelsesmedlem:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Boye	  Jensen	  -‐	  villig	  til	  genvalg	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Boye	  genvalgt	  
	  
Mette	  Nygaard	   ønsker	  ikke	  genvalg	  

Marianne	  Schødt	  Lolles	  gård	  	  valgt	  til	  bestyrelsen	  

På	  valg	  som	  suppleant,	  Erik	  og	  Jesper	  ønsker	  ikke	  genvalg	  
1. suppleant	  Rina	  Fallini	  Bakkebølle	  gartneri	  	  

2. suppleant	  Torben	  Olsen	  Hårbølle	  	  

9. Valg	  af	  revisor	  og	  revisorsuppleant	  
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Bo	  genvalgt	  som	  revisor	  og	  Mette	  Nygaard	  valgt	  som	  revisor	  suppleant.	  

10. Fastsættelse	  af	  kontingent	  for	  medlemmer	  og	  for	  støttemedlemmer	  for	  det	  følgende	  
regnskabsår	  

Kontigentet	  fortsætter	  uændret.	  

11. Eventuelt	  
• Ny	  folder	  –	  møde	  med	  annette	  vedr.	  Folder	  og	  markedsdage	  .	  
• Lidt	  diskussion	  om	  jule-‐kurve-‐	  hvordan	  får	  vi	  medlemmernes	  varer	  i	  kurven	  !	  
• Vi	  har	  nu	  lidt	  penge	  på	  kistebunden,	  ny	  situation.	  

Henrik	  takker	  for	  god	  ro	  og	  orden,	  William	  takker	  Mette	  for	  hendes	  kæmpe	  indsats	  gennem	  
kultivators	  levetid.	  Og	  Lis	  overrækker	  gave	  fra	  bestyrelsen.	  
Henrik	  takker	  Erik	  for	  mange	  års	  indsats	  (	  men	  han	  var	  ikke	  tilstede)	  
	  
Bestyrelsen	  konstiturer	  sig	  den	  19	  marts	  hos	  lis	  kl	  19	  
	  
18/3/2014	  Susanne	  (	  referent	  )	  
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Bilag	  

Beretning	  for	  2013	  

	  

Endnu	  et	  år	  er	  gået,	  utroligt	  som	  tiden	  flyver.	  Et	  år	  hvor	  I	  forhåbentlig	  har	  haft	  travlt	  	  
hver	  især	  med	  jeres	  gøremål.	  	  
	  
Heldigvis	  virker	  det	  som	  om	  den	  økonomiske	  krise	  er	  ved	  at	  slippe	  sit	  tag	  med	  deraf	  	  	  
mulighed	  for	  større	  købelyst	  og	  focus	  på	  kvalitet,	  et	  kendetegn	  for	  Kultivators	  	  
medlemmers	  produktion.	  
	  
Året	  har	  budt	  på	  mange	  forskellige	  opgaver.	  
	  
I	  januar	  var	  Mette,	  Katrine	  Gro	  og	  jeg	  selv	  inviteret	  til	  Krogerup,	  hvor	  Søren	  	  
Ejlersen,	  -‐	  stifter	  af	  Årstiderne	  –	  havde	  indbudt	  til	  et	  seminar	  over	  emnet	  ”Fra	  Have	  	  
til	  Mave,	  jordens	  bedste	  klasselokale”.	  Et	  projekt	  der	  i	  korthed	  går	  ud	  på	  dyrkning	  af	  	  
grøntsager,	  kendskab	  til	  jordens	  muligheder,	  fremstilling	  af	  mad	  af	  de	  grøntsager	  de	  	  
selv	  har	  dyrket	  og	  meget	  mere.	  Det	  er	  et	  meget	  spændende	  projekt	  og	  vigtigheden	  af	  	  
at	  børn	  får	  denne	  viden	  er	  meget	  stor.	  Vi	  håber	  at	  kunne	  overbevise	  	  
kommunalbestyrelsen	  i	  Vordingborg	  Kommune	  om	  muligheden	  for	  at	  indflette	  	  
projektet	  på	  skoleskemaet	  netop	  nu	  hvor	  børnene	  skal	  være	  længere	  tid	  i	  skole.	  Vi	  vil	  	  
tage	  kontakt	  til	  4H	  og	  håber	  på	  et	  konstruktivt	  samarbejde	  til	  gavn	  og	  glæde	  for	  børn	  	  
og	  forældre.	  	  
	  
Henrik	  og	  jeg	  har	  været	  på	  adskillige	  markeder	  i	  løbet	  af	  året	  hvor	  vi	  har	  solgt	  	  
produkter	  fra	  medlemmerne.	  	  Fransk	  Forår	  var	  som	  sædvanlig	  en	  succes,	  	  
Sildemarkedet	  blev	  jo	  i	  år	  beæret	  med	  kongeligt	  besøg,	  jeg	  må	  nok	  sige	  at	  lørdagen	  	  
var	  mere	  præget	  af	  de	  kongelige	  end	  af	  købelyst.	  Dette	  vendte	  heldigvis	  søndag.	  
	  
Og	  så	  var	  vi	  for	  første	  gang	  med	  på	  Æblernes	  Dag	  i	  Stege.	  Her	  må	  jeg	  sige	  at	  vi	  var	  	  
meget	  begejstrede.	  For	  det	  første	  var	  det	  et	  dejligt	  vej,	  der	  var	  en	  helt	  egen	  stemning,	  	  
masser	  af	  mennesker	  og	  vi	  har	  sjælent	  mødt	  et	  så	  engageret	  og	  nysgerrigt	  publikum	  	  
som	  her.	  Det	  var	  en	  fornøjelse	  at	  snakke	  med	  folk	  og	  udlevere	  div.	  smagsprøver,	  høre	  	  
deres	  kommentarer	  og	  ikke	  mindst	  have	  udsolgt	  af	  flere	  af	  vores	  varer.	  
	  
Vi	  har	  dog	  også	  lidt	  negativt	  at	  sige	  i.f.m.	  markederne.	  Når	  vi	  mailer	  rundt	  om	  	  
levering	  af	  varer	  til	  at	  tage	  med,	  ja	  så	  ligger	  det	  meget	  tungt	  med	  tilbagemeldinger	  og	  	  
vi	  skal	  som	  ofte	  selv	  ”rykke”	  	  for	  dem.	  Vi	  har	  også	  bemærket	  at	  andre	  	  
fødevarenetværk	  i	  den	  grad	  går	  sammen	  og	  hermed	  præsenterer	  en	  stand	  der	  bugner	  	  
af	  varer	  og	  købelystne	  mennesker.	  	  
	  
Hvorfor	  kan	  vi	  ikke	  dette	  ????	  Vi	  burde	  have	  en	  stor	  fælles	  Kultivator	  stand	  med	  et	  	  
bredt	  udvalg	  af	  varer.	  Vi	  har	  pt	  henvendt	  os	  til	  Vord.	  Kom.om	  planerne	  for	  evt.	  	  
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kommende	  markedsdage	  i	  Vordingborg.	  Vi	  afventer	  svar	  og	  efterfølgende	  orientere	  	  
jer	  om	  resultatet.	  Tænk	  hvis	  vi	  havde	  et	  brag	  af	  en	  stand	  med	  lokale	  varer,	  den	  drøm	  	  
må	  da	  kunne	  gå	  i	  opfyldelse.	  
	  
Vi	  holdt	  et	  netværksmøde	  den	  15.april	  på	  Holberggård,	  desværre	  var	  jeg	  selv	  	  
forhindret	  pga	  sygdom,	  men	  mødet	  var	  vellykket	  omend	  vi	  kunne	  ønske	  at	  flere	  	  
havde	  deltaget,	  måske	  især	  restaurenter	  	  som	  aftagere	  af	  produkter.	  Der	  var	  bl	  a	  	  
indlæg	  af	  Michael	  Hansen,	  tidligere	  kok	  og	  formand	  for	  ”Smagen	  af	  Fynsland”.	  Han	  	  
havde	  mange	  gode	  tanker	  og	  ideer,	  men	  de	  havde	  også	  haft	  en	  stor	  pose	  penge	  at	  	  
starte	  med.	  	  	  	  
	  
Vi	  forsøgte	  at	  holde	  Høstfest	  i	  efteråret,	  desværre	  måtte	  vi	  aflyse	  dette,	  årsagen	  var	  at	  	  
alt	  for	  få	  havde	  tilmeldt	  sig	  trods	  gentagne	  påmindelser,	  endnu	  et	  hjertesuk	  og	  	  
spørgsmål:	  
Er	  medlemmerne	  uinteresserede,	  eller	  glemsomme	  ifm	  tilmelding,	  ja	  man	  kan	  ikke	  	  
lade	  være	  med	  at	  gøre	  sig	  nogle	  tanker.	  Vi	  lægger	  et	  ret	  stort	  arbejde	  i	  planlægning	  af	  	  
div	  arrangementer	  og	  det	  er	  skuffende	  med	  så	  få	  tilbagemeldinger.	  
	  
I	  nov.	  holdt	  vi	  et	  skattemøde	  med	  Dina	  Hansen	  fra	  Skat	  her	  i	  Kridthuset	  med	  kyndig	  	  
og	  humoristiskt	  orientering	  og	  lærdom	  i	  det	  ellers	  tunge	  spørgsmål:	  Kasseapparater	  	  
på	  markeder,	  gårdbutikker	  og	  vejboder.	  Det	  var	  meget	  lærerigt	  og	  	  Dina	  kom	  også	  	  
med	  mange	  andre	  oplysninger	  og	  min	  fornemmelse	  var	  at	  flere	  af	  deltagerne	  var	  	  
blevet	  væsentlig	  klogere	  både	  på	  det	  ene	  og	  det	  andet	  skattetekniske	  spørgsmål.	  Synd	  	  
at	  ikke	  flere	  deltog.	  Vi	  har	  dog	  sendt	  diasshow	  over	  emnet	  ud	  til	  medlemmerne.	  
	  
Vi	  prøvede	  også	  at	  få	  et	  Hygiejne	  kursus	  på	  benene	  i	  samarbejde	  med	  LOF	  og	  med	  	  
William	  som	  instruktør.	  Der	  var	  visse	  problemer	  med	  aflæggelse	  af	  selve	  prøven	  idet	  	  
et	  skolekøkken	  tilsyneladende	  ikke	  er	  nok.	  Og	  selv	  om	  man	  havde	  fundet	  en	  løsning	  	  
tror	  jeg,	  at	  den	  meget	  høje	  pris	  for	  deltagelse	  har	  afskrækket	  mange,	  os	  selv	  incl.	  	  
Kurset	  blev	  aflyst,	  desværre,	  vi	  må	  prøve	  at	  arbejde	  på	  nye	  muligheder.	  
	  
I	  dec.	  fik	  vi	  en	  henvendelse	  fra	  Bisca	  på	  levering	  af	  51	  julekurve.	  Det	  lød	  meget	  	  
spændende	  og	  da	  vi	  havde	  en	  deadline	  på	  ca	  1	  uge	  var	  det	  bare	  at	  gå	  i	  gang.	  Når	  man	  	  
udefra	  uopfordret	  kontakter	  Kultivator	  med	  sådan	  en	  ordre	  er	  det	  bare	  med	  at	  tænke	  
kreativt	  i	  en	  lynende	  fart.	  Vi	  forhandlede	  lidt	  frem	  og	  tilbage	  og	  endte	  med	  et	  resultat	  alle	  
kunne	  være	  tilfredse	  med.	  Bisca	  fik	  deres	  kurve	  til	  tiden,	  og	  vi	  fik	  en	  fortjeneste	  på	  kr	  30	  pr	  
kurv.	  Vi	  har	  efterfølgende	  drøftet	  det	  i	  bestyrelsen	  og	  mener,	  at	  hvis	  der	  fremover	  kommer	  
lignende	  ordrer	  må	  det	  være	  halvdelen	  af	  fortjenesten	  til	  foreningen	  og	  halvdelen	  til	  dem	  der	  
arrangerer	  og	  pakker	  kurvene.	  
Ja,	  	  det	  var	  stort	  set	  hvad	  jeg	  har	  at	  sige	  i	  min	  beretning,	  men	  en	  stor	  tak	  til	  den	  øvrige	  
bestyrelse	  for	  godt	  samarbejde	  og	  til	  medlemmerne	  for	  at	  I	  trofast	  er	  medlemmer	  i	  vores	  
forening	  Kultivator.	  Som	  der	  siges	  og	  skrives:	  Sammen	  er	  vi	  stærke.	  
Tak	  


