Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Kulturmejeriet, den 29. marts 2014
Deltagere var: Anni (forkvinde), Jørgen (ejer af Rue Mejeri), Else (kasserer), Ulrike, Gabriella, Eva,
Ana Lene, Annette (suppleant) og Andreas (konsulent).
1. Ulrike blev valgt til dirigent og Annette blev referent.
2. Anni aflagde formandsberetning for det forgangne år. Hun fortalte bl.a. om et afholdt
foredrag af Dan Jørgensen, arrangementet Morud Kunstdage, anlæggelse af Fælleshaven
med 14 bede med støtte fra Miljøministeriets Pulje for Grønne Ildsjæle, Erik Frydenlunds
havekursus, besøg fra Nordfyns Folkehøjskole, høstfesten i haven med 18 deltagere,
deltagelse i arrangementet Sundhed på Kryds og Tværs, samt om foreningens ansøgning til
Stedet Tæller om renovering af bygningen, hvortil Real Dania efterfølgende har bevilliget
125.000 kr. til konceptudvikling, herunder udarbejdelse af forretningsplan og driftsbudget.
Desuden har Annette holdt et foredrag om digteren Thorkild Bjørnvig og hans natursyn.
3. Else fremlagde regnskabet, som blev godkendt.
4. Budgettet for det løbende år blev drøftet, bl.a. i relation til Fælleshavens status som
biodynamisk demonstrationshave og Erik Frydenlunds bidrag til haven. Det aftaltes, at der
afsættes 20.000 kr. til aflønning af Erik og 6.000 kr. til planter. Der var enighed om at sikre,
at haven som minimum ikke giver underskud, men naturligvis meget gerne overskud.
Overskud fra Grøntsagskassen påregnes, som i det forgangne år, at blive maksimalt 30 kr.
/kasse. Der afsættes 12.000 kr. til husleje og 3.000 kr. til foredrag. Evt. overskud fra
Fælleshaven (efter at Eriks indsats og planterne er betalt) anvendes også til arrangementer.
Det aftaltes, at kontingentet forbliver uændret.
5. Det opstillede forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget, således at man fremover kan
vælges ind i bestyrelsen, når man har været medlem af foreningen i mindst ét år.
6. Andreas gennemgik forslag til ny hjemmeside, og det blev vedtaget at lade ham fortsætte
arbejdet. Der skal oprettes en ny mailadresse og om muligt et domæne, der hedder
Kulturmejeriet (Andreas sørger for dette). Foreningens adresse ændres fremover, således
at der ud over den eksisterende angives Tokkerodvej 56. Derudover tilføjes et link til
Jørgens hjemmeside for økologiske cremer m.v. (Jørgen sender link til Annette, der

ekspederer det videre til Andreas). Det blev vedtaget, at Andreas løser opgaven for
foreningen for 6.000 kr., ligesom han indtil videre sørger for at vedligeholde hjemmesiden
og sætter de til ham fremsendte tekster og evt. billeder ind på siden. Der afsættes 2
timer/måned til vedligeholdelsesopgaven. Annette gennemgik i tilknytning hertil et forslag
til vision, mission og værdier for foreningens fortsatte arbejde. Dette, som også blev
drøftet ved idé-udviklingsmødet hos Anni den 21. marts 2014, hvor bl.a. Mette Hjorth
deltog, blev vedtaget og lægges ind på hjemmesiden.
7. Følgende medlemmer blev valgt til bestyrelsen: Anni (forkvinde), Jørgen, Else, Ulrike og
Annette. Line mødte ikke op og udgår af bestyrelsen. Else fratræder efter ønske som
kasserer, men bliver som menigt medlem. Hun takkes for indsatsen, som fortsætter, indtil
budgettet til Miljøministeriet er afsluttet 1. juni. Herefter skal findes en ny kasserer og evt.
en ny revisor. Anni undersøger, om Bendt Clemmensens søn vil være revisor fremover. De
øvrige fremmødte bidrager, hvor det er muligt med praktiske gøremål m.v.
8. Der blev nedsat to udvalg: ét for havens budgetlægning, herunder føring af bog over

udbytter (Eva, Anni og Ulrike), og ét til havens forskønnelse, hvor der bl.a. undersøges
muligheder for anskaffelse af en pavillon og/eller reparation af haveskur (Ulrike og Else).
Desuden vil Ulrike og Eva undersøge mulighederne for og lave forslag til, hvordan der kan
arrangeres ”havedage” og dermed skaffes ”flere hænder” til foreningen. Det blev aftalt, at
Jørgen undersøger muligheden for at få flyttet udleveringen af Grøntsagskassen til
forhuset, hvilket vil styrke foreningens ansigt udadtil (større synlighed ud mod Rugårdsvej).
Samarbejdet med Solsikkefestens arrangører søges fremmet, fx kan foreningen bidrage
med digtoplæsning, koncert og besøg i Fælleshaven. Dato for afholdelse af solsikke-ugen
efterlyses (undersøges af Anni). Endelig drøftedes samarbejde i relation til cykelturisme og
muligheden for at opnå finansiering ved folkeaktier, crowdfunding m.v. Arbejdet med
projekt Stedet Tæller, herunder møderne med diverse aktører, fortsættes til aflevering af
konceptet den 18. august 2014.

