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Generalforsamling	  4.	  marts	  2016	  

Dagsorden	  efter	  vedtægtens	  §	  8	  stk.5:	  

1. Valg	  af	  dirigent	  	  

Henrik	  Lundstedt	  valgt	  

2. Valg	  af	  stemmetællere	  

Lotte	  Vinge	  og	  Lene	  Evers	  valgt	  

3. Formandens	  beretning	  om	  foreningens	  virksomhed.	  

Lis	  Hummel	  fremlagde	  beretning	  om	  årets	  gang:	  hygiejnekursus,	  'dagligstuemøder'	  
hos	  Velfærdskød,	  Langholm	  Æbleplantage	  og	  Evers	  Chokolade	  -‐	  manglende	  interesse	  
(pånær	  for	  chokolade),	  Internationalt	  Marked	  i	  Vordingborg,	  Sildemarkedet	  i	  Stege,	  
Torvedage	  på	  Slotstorvet	  i	  Vordingborg	  -‐	  for	  få	  stande	  og	  for	  få	  varer,	  Æblernes	  Dag,	  
indkøb	  af	  stort	  markedstelt	  på	  6x3	  meter,	  lokale	  varer	  i	  COOPs	  butikker,	  forsøg	  på	  
salg	  af	  julekurve,	  plakat	  &	  flyer	  om	  foreningens	  medlemmer,	  Camønoen,	  	  Biosfære	  
Møn	  

	  -‐	  og	  så	  et	  stort	  ønske	  fra	  bestyrelsen	  om	  flere	  tilkendegivelser	  fra	  medlemmerne!	  

Kommentarer:	  

-‐	  'dagligstue'/virksomhedsbesøg	  skal	  lægges	  efter	  fyraften	  og	  være	  særskilt	  for	  
medlemmer,	  evt.	  invitere	  udenforstående	  ved	  annonce	  i	  avisen.	  	  

-‐	  markeder:	  medlemmerne	  mangler	  ressourcer	  til	  at	  deltage,	  bedre	  at	  nytænke	  
foreningens	  aktiviteter	  og	  bruge	  kræfterne	  andetsteds.	  F.eks.	  på	  Facebook:	  Bruge	  
Kultivators	  side	  til	  at	  annoncere	  årstidens	  råvarer,	  sæsonvarer	  etc.	  	  

Formandens	  beretning	  blev	  godkendt.	  

	  

4. Kassereren	  fremlægger	  revideret	  regnskab	  til	  godkendelse.	  	  

Regnskab	  fremlagt	  og	  godkendt	  af	  Susanne	  Hagelin,	  der	  træder	  af	  som	  kasserer.	  

	  	  



www.kultivatorsyd.dk	  
	  

5. Kassereren	  fremlægger	  budget	  for	  det	  kommende	  regnskabsår.	  

Budget	  fremlagt.	  	  

Diskussion	  af	  budgetpost	  'Deltagelse	  i	  markeder'	  der	  er	  forhøjet	  for	  2016:	  	  

-‐	  Hvis	  ikke	  der	  er	  varer/interesse	  nok	  blandt	  medlemmerne	  til	  at	  fylde	  boden,	  bør	  der	  
ikke	  skrues	  op	  for	  markedsdeltagelsen.	  Det	  blev	  foreslået	  i	  stedet	  for	  at	  skrue	  op	  for	  
den	  digitale	  markedsføring.	  

6. Forslag	  fra	  bestyrelsen:	  	  

Betyder	  de	  manglende	  tilkendegivelser	  fra	  medlemmerne,	  at	  vi	  skal	  nedlægge	  
foreningen	  per	  2017?	  	  

Kommentarer:	  

-‐	  Vigtigt	  at	  have	  et	  fælles	  mødested	  for	  de	  lokale	  varer.	  Og	  foreningen	  virker	  da	  til	  at	  
være	  en	  succes.	  

-‐	  Der	  mangler	  opbakning	  fra	  medlemmerne	  og	  endda	  nogen	  gange	  indbyrdes	  i	  
bestyrelsen.	  

-‐	  Bestyrelsen	  føler	  de	  kun	  arbejder	  for	  sig	  selv,	  måske	  der	  skal	  nye	  
bestyrelsesmedlemmer	  til,	  i	  hvert	  fald	  har	  bestyrelsen	  et	  behov	  for	  tilbagemeldinger.	  

-‐	  Medlemmer	  mangler	  tiden,	  men	  vil	  gerne	  rose	  bestyrelsen	  for	  deres	  arbejde.	  

-‐	  Foreningen	  har	  pt.	  41	  medlemmer,	  hvilket	  er	  flot,	  og	  alle	  betaler	  kontingent	  som	  
synlig	  støtte	  til	  foreningens	  arbejde.	  Synes	  ikke	  bestyrelsen	  mangler	  indbyrdes	  
opbakning.	  

-‐	  Måske	  der	  skal	  arrangeres	  færre	  aktiviteter?	  

-‐	  Forslag	  om	  at	  holde	  en	  Idé-‐	  og	  Brainstorm-‐aften	  

-‐	  Medlemmerne	  kan	  selv	  tage	  initiativ	  og	  invitere.	  

-‐	  Medlemmerne	  kan	  henvise	  til	  hinanden.	  	  

-‐	  Tilmelding	  til	  arrangementer,	  så	  ved	  vi	  om	  der	  kommer	  nogen.	  

-‐	  Tidligere	  blev	  der	  holdt	  høstfest	  -‐	  måske	  et	  nyt	  socialt	  arrangement?	  

-‐	  Kulinarisk	  Rosenfeldt	  blev	  fremhævet	  som	  et	  godt	  marked	  at	  deltage	  i	  med	  godt	  
salg.	  

-‐	  Kirkehøjens	  Limousine	  vil	  gerne	  invitere	  til	  besøg	  -‐	  dato	  på	  vej.	  

7. Forslag	  fra	  medlemmerne:	  

-‐	  Kirsten	  Rohde,	  Rytzebækgaard	  og	  Marie	  Riegel	  Melchiors,	  Stensbygaard,	  vil	  gerne	  
stå	  for	  at	  arrangere	  og	  afvikle	  en	  aktivitetsdag/idé-‐aften.	  
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-‐	  Marlon	  Cramers	  præsenterede	  sin	  virksomhed	  med	  budservice,	  'jobcenter',	  
madservice,	  hjemmetræning	  for	  kroniske	  smertepatienter.	  Kan	  tilbyde	  at	  løse	  
logistikopgaver	  for	  Kultivator.	  

-‐	  Forslag	  om	  infoaften	  om	  de	  nye	  regler	  for	  "Stalddørssalg",	  når	  de	  træder	  i	  kraft.	  

-‐	  Forslag	  om	  studietur:	  lej	  en	  bus	  og	  kør	  medlemmerne	  til	  f.eks.	  Odsherred,	  hvor	  der	  
besøges	  en	  række	  gårdbutikker	  og	  f.eks.	  Søren	  Wiuff.	  

-‐	  Forslag	  om	  åben	  foredragsaften	  om	  at	  arbejde	  med	  anderledes	  evt.	  gamle	  sorter	  og	  
racer,	  f.eks.	  med	  Frank	  Erichsen	  -‐	  med	  salg	  af	  billetter	  og	  evt.	  tilskud	  fra	  Vordingborg	  
kommune	  og	  Nordea.	  

-‐	  Forslag	  (gentaget	  fra	  sidste	  år)	  om,	  at	  en	  restauratør	  arrangerer	  en	  Kultivator-‐
middag,	  hvor	  aftenens	  producenter	  præsenterer	  deres	  virksomhed	  mellem	  retterne.	  

-‐	  Forslag	  om	  at	  bruge	  Medlemsnyt	  til	  (også)	  at	  præsentere	  nye	  medlemmer	  og	  sige	  
pænt	  farvel	  til	  afgående.	  

	  

8. Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  og	  suppleanter:	  	  

På	  valg	  som	  bestyrelsesmedlem:	  

Boye	  Jensen,	  Langholm	  Frugt	  -‐	  genvalgt.	  

Marianne	  Schødt,	  Lolles	  Gård	  -‐	  genvalgt.	  

På	  valg	  som	  suppleant:	  	  

Rina	  Fallini,	  Bakkebølle	  Gartneri	  -‐	  genvalgt.	  

Torben	  Olsen,	  Velfærdskød	  -‐	  genvalgt.	  	  

	  
9. Valg	  af	  revisor	  og	  revisorsuppleant	  

Bo	  genvalgt	  som	  revisor	  	  

Thomas	  Hagelin	  valgt	  som	  revisorsuppleant.	  

	  

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

Kontigentet	  fortsætter	  uændret.	  	  

	  

11. Eventuelt:	  

Der	  var	  præsentationsrunde	  blandt	  de	  tilstedeværende	  medlemmer.	  
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Der	  blev	  gjort	  opmærksom	  på	  Det	  gastronomiske	  Folkemøde	  på	  Egestofte	  den	  13.	  -‐	  
14.	  august.	  

	  
	  

Ref./	  Punkt	  1-‐6:	  Mette	  Nygaard,	  punkt	  7-‐11:	  Susanne	  Hagelin	  
	  
	  

Underskrift:	  
	  
Dato	  ____/___________	  
	  
	  
	  
__________________________	   	   __________________________	  
Dirigent	   	   	   Formand	  Lis	  Hummel	  
Henrik	  Lundstedt	   	   	   	  


