Referat fra Generalforsamlingen d. 7. marts 2019
1. Valg af referent
 August Friedenreich
2. Valg af dirigent.
 Kirsten Rohde
3. Valg af stemmetællere
a. Lene Evers og Mette Nygaard
4. Formandens beretning.
 Mette fortalte, om 10 året. Vi overvejede navnet – men navnet blev.
Ny hjemmeside. Den nye hjemmeside. Hjemmesiden er blevet rigtig godt besøg – pr.
november har der været 20 t. besøgende.
13. november havde vi et stort arrangement med bonderøven som var velbesøgt af såvel
medlemmer som andre.
Lis og Henrik har lagt en stor indsats i forhold til salg på diverse markeder.
Dertil stor succes med skiltene ”Jeg er medlem af Kultivator”.
Stor tak til Marianne som i særdeleshed løfter foreningen.
5. Kasseren fremlægger revideret regnskab til godkendelse. Mette tog den.
 Indtægter for 24 t.kr.
 Større omsætning end tidligere: Videresalg af billetter til bonderøven.
 Markedsannoncen: Postkost, annoncer, skilte, bannere, postkortholdere
 Stadepladser: 217 kr.
 Hjemmeside: 21 t.
 Konsulent: Opkøb af billetter
 Gaver til medlemmer er priser.
 Fortæring af medlemsmøder. Generalforsamlingen.
 Medlemskab: Hårbøllehuset.
 Kontorhold + småanskaffeler. Skilte, stempler,
 Porto og gebyrer. Mariannes køretur med postkort med videre.
Spørgsmål til regnskabet. Ingen.
Regnskabet: Godkendt.
6. Kasseren fremlægger budget for det kommende regnskabsår
 Forventet overskud på 10 t.kr.
 Budgettet godkendt.
7. Forslag fra bestyrelsen
 Ingen
8. Forslag fra medlemmerne
 Ingen
9. Valg af bestyrelsesmedlemmerne
Jola genopstiller ikke.
Mette genopstiller ikke.
Torben er villig til genvalg.
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Torben Olsen, genvalgt (Velfærdskød)
Uffe Skaaning Lind, valgt til bestyrelsen (Isle of Møn Spirits)
Jeanette Lopez Zepeda, valgt til bestyrelsen (Møns Museum)
Valg af sumpplanter
Jesper genopstiller ikke.
Kirsten er villig til genvalg.
Kirsten Rohde Jensen, genvalgt. (Rytzebækgaard)
10. Valg af revisor og revisor.
Bo vil gerne have et kampvalg.
Bo Brebøl genvalgt. (Højbo Honning)
Lene Evers, genvalgt som revisor suppleant. (Lene Evers Chokolade)
11. Fastsættelse af kontingent for medlemmer og for støttemedlemmer for det følgende regnskabsår
Kontingent fortsætter.
12. Eventuelt:
Smag på Sydsjælland.
August: Vi arbejder på et nyt projekt, hvor vi samler de gode kræfter med SMAG som
fællesnævner. Der er stor opbakning fra Handelstandsforeninger, Turistforeningen og House of
Møen lægger sekretariskræfter i projektet. Vi prøver at søge penge allerede nu – men meget
usikkert.
Lene: Pas på det hele ikke kommer til at handle om klinten. Uffe: Kobl sig på Dark Sky.
- Dertil mange inputs. August: vi arrangerer et rigtigt møde, hvor alle får lov til at komme med
inputs.
25. maj: Fokus på Møen-forfattere.
Jeanette, der kommer en gentagelse af Lokalmarked fra Steges 750 års jubilæum.
Jeanette, Elsa Gress ville være blevet 100 år. Der kommer en invitation senere. 3. august sker der.
Afsluttende marked i museumsborgen.
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