Møn, den 07. marts 2012
Generalforsamling i Foreningen ”Kultivator” torsdag, den 06. Marts 2012
REFERAT
Ad 1) Henrik Lundstedt blev valgt som generalforsamlingens dirigent. Han
konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Ad2) Der blev valgt 2 stemmetællere bl. foreningens medlemmer: Svend fra
Delikatessen og Per, tidl. formand for Meonia.
Ad 3)Formand William Houman aflagde formandens beretning. I forbindelse med
formandens beretning beklagede et medlem, at distributionsportalen måtte
stilles i bero, og at man håber på at kunne genoptage emnet på et tidspunkt.
Derudover blev der efterlyst gennemgang af indhold og økonomien af ansøgte
og afholdte projekter i Kultivators regi. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at
der til hvert projekt i Kultivators regi er blevet afholdt en ekstraordinær
generelforsamling, hvor der både blev redegjort for projekternes indhold og
økonomi. Bestyrelsen appellerede i den forbindelse endnu engang til
medlemmerne at bakke talrigt og aktivt op om foreningens forskellige møder og
arrangementer, da det er her, hvor medlemmerne får bedst mulighed for aktiv
medvirken i foreningens aktiviteter. Derudover blev det påpeget, at alle
projekter i Kultivators regi giver medlemmerne mulighed for deltagelse.
Formandens beretning blev godkendt.
Ad 4) Kasserer Mette Nygaard fremlagde foreningens reviderede regnskab.
Under budgetpunkt ”stregkoderne” blev det bekræftet at Foreningen Kultivator
ejer stregkodesystemet, og at Marianne Skjødt, Service Syd, fortsat assisterer
producenterne med stregkoder til deres varer. Regnskabet blev godkendt.
Ad 5) Kasserer Mette Nygaard fremlagde budget for det kommende år.
Medlemmernes spørgsmål til aktiviteter beskrevet i budgettet blev besvaret
under eventuelt. Budgettet blev godkendt.
Ad 6) Indkomne forslag fra bestyrelsen: ingen.
Ad 7) Indkomne forslag fra medlemmerne: ingen.
Ad 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg som
bestyrelsesmedlem:
Wolfgang Sürth – ønskede ikke genvalg. Boye Jensen og Eva Bøtker blev
foreslået. 16 stemmeberettigede medlemmer var til stede. Der blev afgivet
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12 stemmer på Boye, 2 stemmer på Eva, og 2 medlemmer undlod at
stemme. Boye blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Mette Nygaard – villig til genvalg. Genvalgt.
Valg af suppleanter:
1. suppleant: Svend fra Delikatesen blev valgt.
2. suppleant: Susanne fra Jonsholm Jordbær blev valgt.
Ad 9) Per Lundsager blev valgt som revisor, og Bo Brebøl blev valgt som
revisorsuppleant.
Ad 10) Fastsættelse af kontingent. Det blev besluttet at fastholde kontingentet på
600,- kr. for et erhvervs- medlemskab og 130,- kr. for støttemedlemmer.
11). Eventuelt.
Under eventuelt berettede Lis Hummel om deltagelse af Kultivator i forskellige
markeder og om muligheder for medlemmerne at sende deres varer på de forskellige
markeder. Oftest betaler foreningen stadepladslejen for en fælles Kultivator-bod på
markeder inden for kommunegrænsen ( Sildemarked, Fransk Forår etc.) Lis og Henrik
har påtaget sig opgaven at bemande standen og at sælge varer efter provisionsaftale
med de enkelte producenter. Til sommer 2012 indgås der som nyt tiltag en aftale med
Postbåden Røret om i fællesskab at præsentere både kulturhistorien og lokale
produkter. Derudover deltager Henrik og Liz på eget initiativ i markeder på Gavnø,
Bondens Marked, Fuglesang, ved Bogø Mølle samt Rosenfelt.
Mht til Kulinarisk Rosenfeldt opfordres medlemmerne til selv at præsentere deres
produkter på egen stand. Bo Brebøl, medl af arbejdsgruppen bag Kulinarisk Rosenfeldt,
informerede om, at her betales nemlig leje per producent/virksomhed, dvs. deler to
producenter én stand betales der to x standleje. Det er dog muligt at sende varer af
sted med Lis, som præsenterer sine egne uldprodukter på Rosenfeldt.
Generelt gjorde Lis opmærksom på at det er vigtigt, at producenterne hurtigt vender
tilbage, når Mette udsender informationer om kommende markeder, således at Lis og
Henrik kan oplyse arrangørerne om hvilke varer Kultivator kommer med. Derudover
skal producenterne selv indlede aftaler med Liz og Henrik om priser samt levering eller
afhentning af varer (afhentning hos producenten sker mod betaling af kørsel). Varerne
skal der vedlægges producentinformation/ visitkort. Det er vigtigt at sikre at varerne er
friske og af god kvalitet.
Derudover berettede Liz om et samarbejde med Vibækgård om at pakke gavekurve
med lokale specialiteter, som de havde god succes med i sidste år.
Mht til gennemførelse af projekter i Kultivators regi forslog Bøje at der til kommende
generalforsamlinger sættes et punkt på dagsordenen, som hedder orientering om
afsluttende og kommende projekter.
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Derudover blev det forslået at invitere til et medlemsarrangement om fonde og
projektmuligheder med Claus Lyngby Petersen som oplægsholder. Det vil bestyrelsen
gå videre med.
William kunne oplyse at der vil være mulighed for at gennemføre et nyt
hygiejnekursus, hvis der melder sig 20 deltagere.
Mette kunne oplyse at ”Børnene smager på Møn & Sydsjælland II” bliver rigtig godt
modtaget og allerede har en venteliste af skoler.
Eva berettede, at Meonias madværksted og café kan forpagtes af interesserede.
Henvendelse direkte til Meonia.

Efter afholdt generalforsamling kunne Kultivator byde 2 oplægsholdere
velkommen.
Kaspar Borgård Jørgensen berettede om ideen til et forbrugernetværk med
udgangspunkt på Vestmøn, som vil arbejde på en ”grønsagskasse” gerne med så
mange lokale produkter som muligt. Netværket skal være et bredt lokalt forum, der
arbejder med bæredygtighed, socialt ansvar og lokal udvikling samt temaer som
fødevarer, transport, social økonomisk virksomhed og lokale arbejdspladser. Det kan
evt. munde ud i en form for ny andelsbevægelse med egen udviklingsfond. Foreløbig
titel: ”Møn- Fødevare- Fællesskab ”. Næste møde afholder gruppen på Møns
Bibliotek torsdag d. 8. marts kl 19 – Kultivators medlemmers medvirken ønskes.
Kontakt til Kasper på kasparborgård@hotmail.com
Birgitte Escherich holdt oplæg nr.2 om Møns Handelshus, som skal være et platform
for alle fødevarer og lokalprodukter fra Møn & Sydsjælland. Hun arbejder tæt sammen
med Sisse Herskind (Liseby Gårdbutik). Planen er at oprette et Handelshus i
Storegade (og senere også i Præstø og Vordingborg) med folkelig involvering. Det er
planen at åbne forretningen i forsommer 2012 med salg og særlig præsentation af
lokalt fremstillede fødevarer samt design og kunst. En internethandel skal supplere
forretningen. Se Birgittes oplæg i forlængelse af referatet.
(Ref. Annette Tenberg)

_______________________________

________________________________

Dirigent Henrik Lundstedt

Formand William Houman
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