
  Lokal fremstilling med omtanke 

 

Referat efter generalforsamlingen, den 23. februar 2009 i Kridthuset i Stege 

1) Formand William Houman bød velkommen.  
2) Jan Kanne blev valgt som aftenens dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var varslet 

rettidigt. 
3) Der blev valgt 2 stemmetællere (Mette Nygård og Karin Adrian) 
4) William Houman aflagde formanden beretning. 

Under kommentarer af formandens beretning blev der diskuteret i hvor vidt foreningen kunne 
påvirke den aktuelle diskussion om miljøafgifter og den nye affaldsordning for erhvervsdrivende. 
Der blev foreslået at diskutere temaet i bestyrelsen og evt. videregive diskussionsbidrag til 
politikere i Vordingborg Kommune. 

5) Kasserer Christine Neergaard fremlagde regnskab og budgetter for det kommende år.  Det blev 
diskuteret om en revisorpåtegning var nødvendigt i fremtiden. Bestyrelsen tager spørgsmålet op. 

6) Forslag fra bestyrelsen. Der var ingen. 
7) Forslag fra medlemmerne.  

Søren Pind havde en række punkter, som blev delt ud. Bl.a. fald det på god jord at danne kontakter 
til restauranter omkring menuer baserende på lokale råvarer, en lokal kogebog og lokale produkter 
ud i plejecentrene. Sørens forslag drøftes videre i bestyrelsen. 
Eva Bøtker foreslog at foreningen skulle åbne en sommerbutik i Stege, som samtidig kunne være 
markedsplads for de lokale producenter og aftagere. Der blev diskuteret at oprette en 
distributionsportal på Kultivators hjemmeside og til sidst at arbejde med en varebil, der både 
bringer og henter lokale produkter i kommunen. Der nedsættes en arbejdsgruppe omkring 
distribution i den nærmeste fremtid. 

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg stod William Houman, Krista Steffensen og Charlotte 
Hultberg. Charlotte ønskede ikke genvalg. Kandidater til valg: William Houman, Krista Steffensen, 
Søren Pind, Jan Elmelund og Kirsten Fahnøe.  
Der blev valgt William Houman med 18 stemmer, Kirsten Fahnøe med 16 og Jan Elmelund med 15 
stemmer. 

9) Som suppleanter blev Mette Nygaard og Erik Mosborg valgt ind i bestyrelsen. Som revisor blev 
Allan Jenkins valgt og som revisorsuppleant Søren Pind.  

10) Kontingent for det kommende år er 500,- kr per medlem og minimum 100,- kr for 
støttemedlemmer. 
Dirigent og formand afsluttede generalforsamlingen. 
 

11) Eventuelt. Sigurd Bo Bojesen præsenterede sin sommerbrochure og et temaopslag om foreningen 
kultivator, hvor medlemmerne har mulighed at tegne en annonce mellem 500,- og 1000,- kr. 

Ref. A. Tenberg 


