
Onsdag, den 23. januar 2008

Referat efter den stiftende generalforsamling i 

”Foreningen for udvikling og igangsættelse af bæredygtig produktion”

1. Aftenen startede med velkomst og præsentation af initiativer i forbindelse med fremme af 
bæredygtig lokal produktion og anvendelse af kvalitetsfødevarer i Vordingborg Kommune, 

v/ projektleder Vordingborg Udviklingsselskab Annette Tenberg
2. Herefter præsentationsrunde af de 15 tilstedeværende interessenter og fremlæggelse af deres 

ønsker og idéer i forbindelse med den nye forening. Følgende produktions- og anvendelsesområder 
var samlet eller blev nævnt: 

- Lammeavler og kød-/ pølseproduktion
- Pickles
- Sennep
- Krydderurter
- Snapse
- Brød
- Fisk
- Korn og andre landbrugsafgrøder
- Syltetøj
- naturkosmetik
- Æg
- Brugsforeninger’
- restauranter
- Markeder/basar
- Hotel
- Gårdbutikker
- Bed and breakfast med egen produktion af specialiteter

3. Valg af dirigent
William Houman fra Nyord blev valgt som dirigent. Som stemmetællere blev valgt: Grethe Vanggård 
og Krista Steffensen. Referent: Annette Tenberg

4. Idéoplæg
Idéoplægget bag den nye forening blev præsenteret og diskuteret i plenum. Som vigtige målsætning
blev nævnt:

- iværksættelseshjælp til egen produktion
- sporbarhed
- Samarbejde med myndighederne
- Afsætning
- Fundraising til udviklingsprojekter
- Produktionslokaler til mikrovirksomheder
- Udstyr til leje
- Mærkningsværktøj
- Vægte og labelling
- Netværk for lokale salgssteder og fælles arrangementer 

(markeder, basar) – rotere rundt i kommunen
- Godkendte Køkkenfaciliteter forskellige steder i 

kommunen til mikroproducenter
- hygiejnekurser og andet uddannelse
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- fælles indkøb
- markedsføring

5. Gennemgang af Vedtægterne
Vedtægterne blev præsenteret at dirigenten og alle vedtagende ændringer blev tilføjet. Se de 
vedlagte vedtægter for foreningen.

6. Valg af bestyrelsen
Til bestyrelsen blev valgt:
William Houman
Charlotte Hultberg
Krista Steffensen
Christine Neergaard – Holm
Wolfgang Sürth

Suppleanter:
Erik Mosborg
Mette Nygaard

Revisor:
Allan Jenkins
Revisor suppleant:
Annette Tenberg
Da en bestyrelsesmedlem ikke var til stede under den stiftende generalforsamlingen afholdes 
bestyrelsens konstituerede mode på mandag den 04. februar 2008.

7. Kontingent
Kontingent for aktive medlemmer: 500,- per år
Kontingent for støttemedlemmer: minimum 100,- per år
Kontingenter er gældende frem til den næste generalforsamling.

8. Eventuelt
- Der kom forslag til medlemskampagner. Som første aktivitet laves en pressemeddelelse, 

derefter en folder og der søges flere medlemmer under det kommende hygiejnekursus.
- Der blev foreslået at der som første aktivitet laves en trykt oversigt over myndigheder og 

krav for iværksætter indenfor lokal  fødevareproduktion. 
- Der blev forslaget at indlede samarbejde med andre lokale producenter, som f.x. 

kunsthåndværkere.
Bilag: Vedtægter og adresseliste. Annette Tenberg (ref.)
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