Møn, den 18. marts 2010
Generalforsamling i Foreningen ”Kultivator” tirsdag, den 23. februar 2010
REFERAT
•

Kirsten Rohde Jensen blev valgt som generalforsamlingens dirigent. Hun gennemgik vedtægterne
og annoncen for generalforsamlingen og konstaterede at den var lovlig indvarslet. Som
stemmetællere blev valgt 2 stemmetællere bl. foreningens medlemmer.

•

Formand William Houman aflagde formandens beretning. Formandens beretning blev taget til
efterretning.

•

Kasserer Mette Nygaard aflagde kassererens beretning. Regnskabet og budget blev godkendt.

•

Indkommende forslag: der blev foreslået følgende vedtægtsændring: §10 Stk. 3: Regnskabet skal
før den ordinære generalforsamling være revideret af to revisorer, hvoraf den ene skal være
registreret revisor og den anden skal være valgt blandt foreningens medlemmer udenfor
bestyrelsen.
Ændres til: §10 stk.3: Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en
revisor valgt blandt foreningens medlemmer udenfor bestyrelsen.
Vedtægtsændringen blev vedtaget med 19 stemmer. Der var 2 stemmer imod vedtægtsændringen.

•

Der var ikke andre ændringsforslag.

•

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Wolfgangs Sürth og Mette Nygaard. Begge blev genvalgt.
Suppleanter: Mette Nygaard er rykket ind i bestyrelsen for Christine Neergaard. Erik Mosborg blev
genvalgt som suppleant, og Jola Christiansen blev valgt som suppleant nr. 2. Per Lundsager blev
valgt som revisor, og Lis Hummel blev valgt som revisorsuppleant.

•

Fastsættelse af kontingent: 500,- kr for normal medlemskab og 100,- kr for støttemedlemmer. Obs:
Fremover skal momsen fremgå af kontingentopkrævningen.

•

Eventuelt:
-

Eva Bøtker tilbyder foreningens medlemmer 1 ½ ha land til økologisk korndyrkning. Hun vil
gerne kontaktes af evt. interessenter.

-

Der er stadig ledige pladser på det kommende hygiejnekursus 22./23. Marts 2010.

-

Brand af lokale produkter: Der kom et forslag om fælles etiketter for alle medlemmer, hvor de
hver især kan printes deres navne i – ligesom biavlere gør.
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-

Der blev drøftet deltagelse i markedsdage. Medlemmerne er enige om at vi skal markedsføre
foreningen, men erfaringerne har vist, at ikke alle arrangementer svarer til
ressourceindsatsene. Derfor skal der vælges omhyggeligt – i samarbejde mellem bestyrelsen og
Marianne, som distributør.

-

Andre forslag til fælles aktivitet og større synlighed: evt. fælles bod på Israelsplads i Kbh.

-

En ”gourmetrute” - gerne kombineret med andre oplevelser, som vil kunne udarbejdes
sammen med Turistbureauet. Her kunne vi ramme et godt nyt kundesegment.

-

Alle Kultivator medlemmer ind på Googlemaps: Hvis alle medlemmer lægger sig selv ind på
Google Maps, vil Mette sørge for at de samlet kan findes fra hjemmesiden.

(Ref. Annette Tenberg)

_______________________________

________________________________

Dirigent Kirsten Rohde Jensen

Formand William Houman
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