
Referat af ordinær generalforsamling i foreningen Kultivator, den 
23. februar 2017

Dagsorden:

1. Valg af referent
Torben Olsen

2. Valg af dirigent
Kirsten Rohde - enighed om at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet.

3. Valg af stemmetæller
Lene Evers & Mette Nygaard.

4. Formandens beretning om foreningens virke.
Beretning 2016.

Vi er nu kommet et stykke ind i 2017 og er i gang med årets 
forskellige opgaver og udfordringer. Derfor er det også tid til et 
tilbageblik på året 2016 og hvad det bød på ifm Kultivator.

Vi holdt som bekendt generalforsamling på Borgen med en dejlig 
menu fremstillet af Jesper Brinkløv. Vi efterlyste her nye initiativer 
fra medlemmerne om hvordan fremtiden for Kultivator kunne 
forme sig. Der var en livlig debat og som et væsentlig punkt kom 
Marie Riegels og Kirsten Rohde med forslag om at holde 
inspirationsmøder hvor medlemmerne bliver engagerede ved at 
påtage sig forskellige opgaver som man hver især har erfaring og 
ideer til. Det første møde er afholdt i februar 2017 og I skulle alle 
have modtaget et referat herfra.
Kirkehøjen inviterede til en medlemsaften hos dem hvor vi kunne 
se og høre om deres virksomhed. Desværre måtte denne aften 
aflyses pga for få tilmeldt, ærgerligt. Lene Evers inviterede også til 
en medlemsaften hvor vi fik lov til at fremstille de skønneste, 
måske ikke de kønneste, smagsprøver som  fik os til at se salige 
ud.
Vi har fået nye plakater og flyers til omdeling på relevante steder 
og selvfølgelig til vores medlemmer. Vi har dem med på markeder 
hvor vi udleverer til kunderne og alle virker meget glade for 
information og kort med beskrivelse af hvor man kan finde 
medlemmerne. Vi har materialet hos os hvis I løber tør, ring eller 
send en mail.



Vi har som de andre år, deltaget på forskellige markeder, Fransk 
Forår, Internationale Markedsdage i Vordingborg, Kulinarisk 
Rosenfeldt, Æblernes Dag som Kirsten Rodhe som altid på en 
yderst professionel måde arrangerer. Vi deltog også, som noget nyt
på Bregentved ifm 4-H Børn og Dyr. Vi synes, at det er vigtigt at 
bakke op om dette arrangement, børnene er jo dem der 
forhåbentlig vil føre Kultivators koncept videre ud i fremtiden.
Vi arbejdet stadig på få løst problemet med hjemmesiden og 
Facebook, vi håber på en snarlig løsning. Vi vil i den forbindelse 
opfordre alle nye som gamle medlemmer om materiale til 
hjemmesiden, det er jer der har  den opdaterede viden om jeres 
virksomhed.
Til slut vil jeg takke Kultivators trofaste medlemmer, bestyrelsen 
og ikke mindst Mette der igen har assisteret med regnskab mm, for
et godt samarbejde. Som jeg har sagt tidligere vil den kommende 
bestyrelse gøre hvad vi kan for at styrke Kultivator og hvad 
foreningen står for.            

Kommentarer til beretning:
Hjemmeside ønskes mere aktiv så alle medlemmer opfordres til at 
melde aktiviteter ind til Mette ( 5 linier og et billede )
Oplysninger om telte lægges ind på hjemmeside
Facebook side: Til reklame udad
Facebook gruppe: Til erfaudveksling og spørgsmål internt i 
Kultivator

Beretning godkendt.

5. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse:
Regnskab vedlagt og gennemgået
Kommentarer til regnskabet:
Mette Nygaard:Der er brugt ca. 2000 kr mere end budgetteret på 
stadepladser i 2016.
Lis Hummel: Børn og Dyr på Bregentved er en del af årsagen som 
bestyrelsen har vurderet som relevant.
Revisor (Bo Brebøl): regnskabet er underskrevet og vurderet til at 
ligge inden for rammerne 
Lene Evers: ok med markeder
Regnskab godkendt med de bemærkninger

6. Kassereren fremlægger budget for det kommende regnskabsår
Budget fremlagt :
Kommentarer til budget:
Kirsten Rohde: de 12000 kr der er sat at til aktiviteter er et 



foreløbigt tal, der kan være en vis usikkerhed på da priserne ikke 
er kendte endnu
Uffe: Forslag om digitale løsninger i stedet for flyer-opdatering.
Flere: udtrykte støtte til papirløsningen som er vel modtaget og 
virker uden mobildækning. Det kunne dog overvejes om bagsiden 
af postkortet skal bruges til baggrund for foreningen i stedet for de 
enkelte medlemmer. 
Den nye bestyrelse kigger på dette.

7. Forslag fra bestyrelsen, diskussion om foreningens fremtid:
Opsummering på initiativmøde på Stensbygaard som bød på 
mange gode foreslag. Der er nedsat 4 arbejdsgrupper som arbejder
videre med de første 4 arrangementer

 Distributionsformer - afholdes på Oremandsgaard i april 
(nærmere beskrivelse følger)

 20 års jubilæum hos kirkehøjens limousine 15 maj. Nærmere 
beskrivelse følger

 Studietur Maj/ juni (Nærmere beskrivelse følger)
 Gamle sorter/husdyrracer (Nærmere beskrivelse følger)

Der vil blive udsendt særskilte indkaldelser til de enkelte 
arrangementer.
Foreslag om endnu et arrangement med overskriften: Hvordan 
bliver man fødevare producent.
 

8. Forslag fra medlemmerne
Undlad kontingent i 2017 ( beskrives i pkt 11 )

9. Valg til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Bestyrelsen:

 Jola Christensen
 Mette Nygaard
 Torben Olsen

blev valgt.

Suppleanter:
 Jesper Brinkløv
 Lis Hummel

blev valgt.

Herudover består bestyrelsen af Boye Jensen og Marianne Skjødt.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant
• Revisor: Bo Brebøl
• Revisor supp.: Lene Evers



11. Fastsættelse af kontingent
Vigtigt at få gang i aktiviteter og dermed brug af pengene, så 
enighed om at kontingentet fastholdes i 2017. 
På sigt bevæger vi os mod at kontingentet betales i 1. kvartal.

12. Eventuelt
   


