
Referat af general forsamlingen den 26. februar2015 kl. 18.00, Kridthuset i Stege. 
 
 

1. Valg af referent blev undertegnede. 
2. Valg af dirigent: Henrik 
3. Valg af stemmetællere: Mette og Lene Evers.  
4. Formandens beretning om foreningens virksomhed. – Beretningen fremlagt i god ro og 

orden. Se bilag til indkaldelsen. De fremmødte har godkendt beretningen. 
5. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse. Regnskab godkendt. 
6. Kassereren fremlægger budget for det kommende regnskabsår. Regnskab godkendt uden 

anmærkninger.  
7. Forslag fra bestyrelsen; 

 
            a) Deltagelse i kommende markedsdage i de tre købstæder. 
      Vordingborgs nye city manager har kontaktet og afholdt møde med Lis. Han opfordrer til                            

Kultivators deltagelse i torvedage den 1. lørdag i hver måned på Vordingborg torv. 1. gang er 
påskelørdag. På torvet vil der være el, vand og toilet forhold, samt mulighed for lån af et mindre 
antal markedstelte. (først til mølle). Aflysninger af torvedage kan forekomme ved andre 
arrangementer i byen. Alle boder skal være klar til åbning kl.9. Kræmmere henvises til stentorvet 
disse lørdage. Lise Frederiksen opsøger mulige torveholdere, og er særdeles kompetent til dette. 
Lis og Henrik vil gerne promovere Kultivator påske lørdag og alle medlemmer er velkommen til 
at levere varer til denne dag. 

 
        b) Diskussion af medlemmernes forventninger, hvor skal vi hen, hvad vil vi? 

-Der er opbakning til markedsdage fra de fremmødte medlemmer, nogle mener dog at ugentlige 
markeder ville være at foretrække.  
-Medlemmer/producenter må bakke op om markederne ved at levere og afhente varer som aftalt. 
-Der er tilfredshed med at torvedagene ligger på lørdage og ikke fredage.  
-først til mølle princippet omkring teltleje, forekommer lidt uklart. Kan man booke et telt på 
mail? 
 

      8. Forslag fra medlemmerne. 
 

-Ønsker højere grad af udveksling af varer blandt medlemmerne. Markedsdagene er godt i tråd 
med dette ønske.  
-På Stevns har man bygget et fælles godkendt køkken.  
-Dagligstue møder på tværs af medlemmerne. Uformelle møder/besøg hvor man lærer hinanden 
bedre at kende. 
-Facebook gruppe for kultivator medlemmer. 
-I nordsjælland har de haft stor succes med julekurve. Dette bl.a. p.g.a opbakning fra de 
omkringliggende kommuner.   
-Indragelse i foreningen af potentielle nye medlemmer. Folk med interesse for området som 
måske på sigt vil producere noget. Vi vil gerne motiverer andre til at blive fødevare 
producenter. 
-Kultivator middage. Billetsalg, annoncering af middage tilberedt med lokale fødevarer fra 
foreningens medlemmer. Evt på skift mellem foreningens restauranter.  
- Lis informerer om foreningens nye visit kort, og opfordrer alle til at dele dem ud. 
 



 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 
Alle bestyrelsesmedlemmer, samt supplanter er genvalgt. 
 
 
10. Valg af revisor og revisor supplant 
 
Begge er genvalgt. 
 
 
11. Fastsættelse af kontigent for medlemmer og for støttemedlemmer for det følgende 
regnskabsår. 
Ingen ændringer i forhold til 2014. 
 
 
12.Eventuelt 
 
Der er fuld opbakning til bestyrelsens forslag om en plakat med kort over alle medlemmers 
placering og produktion. 
 
Der er i øvrigt brug for ny plakat til kultivator skiltet også. 
 
 
 

General forsamlingen efterfølges af en orientering fra Kvickly i Vordingborg om hvorledes deres 
politik for handel med lokale producenter forventes udmøntet. 
De 5 fremmødte fra Kvickly kunne fortælle at deres målsætning er at have så mange lokalt 
producerede varer som muligt i deres sortiment. De planlægger at et bestemt område i 
grøntafdelingen skal bestå af udelukkende lokale varer. Området vil være kunde venligt i form af 
skilte m.m 
 I vores område er der mange lokale producenter og salget af lokale kvalitets varer indenfor frugt                     
og grønt går rigtig godt. Kvickly vil gerne udvide salget af specielt disse varer. Coop har et stort                                         
markedsførings apparat som også vil sætte fokus på den enkelte producent/vare, f.eks ved reklame                  
aviser, smagsprøver om lørdagen, kultivator bod ved kvickly eller andre tiltag som også              
producenterne kan komme med idéer til. 
 
          Er der nogen blandt vores medlemmer, som har lyst til at sælge deres varer gennem Coop i 
Vordingborg, er der følgende retningslinier: 
 
Alle producenter/varer skal leve op til gældende lovgivning. 
De aftalte varer skal leveres til butikken. 
Pris hviler på individuel forhandling. 
Der er ingen mængdekrav, heller ikke minimumskrav. 
Der skal helst være stregkoder på varene. (disse kan købes hos Kultivator, stregkoder koster 100,- 
pr. vare)  
Coop indgår endnu ikke aftaler om afsætning af fersk køb, men gerne af varmebehandlet. 
 



Følgende personer kan kontaktes ved henvendelse i Kvickly Vordingborg hvis ovenstående har 
interesse: 
Frugt/grønt/planter : Martin Nielsen 
Tørvarer: Jimmy Hansen 
Varmebehandlede kødprodukter: Brian Sommerlund 
Varehus chef: Per Kristiansen 5535 7970 
 

 
 
Referent Rina Filiti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


