
Kultivator – lokal fremstilling med omtanke

Generalforsamling 19. februar 2013 kl. 19 – 20.50 i bibliotekets mødelokale i Stege

 14 deltagere incl. bestyrelsen

Referat:

1. Valg af dirigent: Henrik Lundstedt valg uden modkandidat

2. Stemmetællere: Mette Nygaard og Sisse Herskind

3. Formandens beretning:

Kirsten Rohde: Husk også at nævne æblets dag i Stege

Formandens beretning blev godkendt enstemmigt

4. Regnskab:

Mette gjorde rede for ubalancerne i 2010 og 2011. Derefter blev de korrigerede regnskaber 
for 2010 og 2011 taget til efterretning uden kommentarer.

Regnskabet for 2012 blev godkendt enstemmigt.

Det reviderede regnskab for projektet ”Børnene smager –” blev fremlagt. Vi håber på hurtig 
udbetaling fra NaturErhvervsstyrelsen og fra Vordingborg kommune.

Nogle af de indkøbte materialer står nu til rådighed for andre projekter i Kultivators regi.

Stor tak til Mette for hendes arbejde med projektet – uden hende ville projekterne helt 
sikkert ikke være blevet den succes, som de blev.

5. Budget:

Der er budgetteret med 45 medlemmer

Der er budgetteret med et overskud for 2013 på ca. kr.9000,-

Indtægterne ved arrangementerne bør skrives for sig og udgifterne for sig – de to poster skal 
ikke indregnes i et beløb.

6. Ingen forslag fra bestyrelsen



7. Ingen forslag fra medlemmerne

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Lis Hummel blev genvalgt uden modkandidat

William Houman blev genvalgt uden modkandidat

Susanne Hagelin blev valgt uden modkandidat

valg af bestyrelsessuppleanter:

Erik Mosborg blev valgt uden modkandidat

Jesper Brinkløv blev valgt uden modkandidat.

9. Revisor:

Bo Brebøl blev genvalgt uden modkandidat

Det lykkedes ikke at finde en revisorsuppleant, men såfremt Bo Brebøl får forfald til næste 
års revision, må en revisor vælges på en forudgående, ekstraordinær generalforsamling.

10. Kontingent og støttemedlemskab uændret

11. Eventuelt:

Boye: Er der et særligt sæt vedtægter for støttemedlemmer

Svar: Støttemedlemmer er indarbejdet i de almindelige vedtægter

Derefter en præsentationsrunde

Sisse: Kassereren fortæller, at der melder sig lige så mange ud af foreningen som der 
kommer nye medlemmer – hvad gør vi så for at holde på vores medlemmer.

Steen Werning: Den enkelte producent må selv sørge for at sælge. Vi har meget brug for at 
samles med andre netværk for at skabe kontakter og blive inspireret.

Referent: William Houman

Dirigent: Henrik Lundstedt


