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Referat af generalforsamling 2017 
Afholdt i Bolbro Brugerhus i Odense d. 1. april 2017. 63 medlemmer var til stede.  

 

Hele bestyrelsen var til stede: Trine Krebs, Signe Schrøder, Randi Lauridsen, Finn Paaske, Signe 

Voltelen, Søren Vissing og Gitte Tjørnehøj. 

 

1. Valg af dirigent og godkendelse 
Christian Bistrup blev valgt som dirigent. Han er ikke medlem af foreningen og derfor neutral. Ursula 

Østerberg blev valgt som referent.  

2. Godkendelse af dagsorden 
Indkaldelse og dagsordenen er sendt ud i tide til alle medlemmer. Dirigenten konstaterede at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og generalforsamling og dagsordenen blev godkendt som 

lovlig af de tilstedeværende samt dirigenten.  

3. Formandens beretning 
Da Trine trækker sig fra formandsposten, blev formandens beretning afholdt af bestyrelsesmedlem 

Signe Schrøder.  

Der blev spurgt til hvor magasinet for Mere Liv i Haven ligger. Den er på oekologi.dk under Nyheder, 

men vi lægger den ud som nyhed på merelivihaven.dk også.  

Et medlem spurgte til hvor mange afgående medlemmer, der havde været sidste år. Svaret var 428 

medlemmer har meldt sig ud, mens 554 meldte sig ind. 

Et medlem spurgte til Det Fælles Bedste og om det også ville foregå næste år. Et andet medlem 

svarede, at det første møde er blevet afholdt i Vejle og de er ved at starte op med planlægningen. 

Kasserer Finn Paaske supplerede, at foreningen holder orlov fra tillidsgruppen i Det Fælles Bedste og 

ikke er med i planlægningen, men at næste Det Fælles Bedste afholdes i Kristi Himmelfartsferien i 

Vejle i 2018.  

Dirigenten gjorde opmærksom på, at de tilstedeværende medlemmer var beslutningsberettigede. 

Formandens beretningen blev godkendt af de tilstedeværende.  

4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab 
Kasserer Finn Paaske fortalte at der i år blev valgt en anden revisor, som bestyrelsen var rigtig glade 

for. Budgettet, der blev godkendt sidste år, viste sig at have en budgetfejl, da et tilskud var taget 

som indtægt, mens de tilhørende udgifter optrådte to gange, og regnskabet ser derfor anderledes 

ud. Der er desuden lavet ændringer i kontoplanerne, så budget og regnskab er mere gennemskuelig.  

Foreningen kom ud med et overskud på 114.000 kr.  
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Den interne revisor spurgte til Det Fælles Bedste og om det gav overskud. Det gav et lille overskud, 

fordi foreningens sekretariatsleder stod for bogføringen og fik løn for det af Det Fælles Bedste. 

Derudover fik bestyrelsesmedlemmerne dækket kørsel af projektet, så foreningen havde ingen 

udgifter forbundet med det.   

Der blev spurgt til hvad de ansatte fik i løn. Finn Paaske forklarede, at det er mellem bestyrelse og 

ansatte, men at alle ansatte er på deltid, og at frihed var en del af lønnen. Finn forklarede også, at 

bestyrelsens arbejde var frivilligt og ulønnet, men at bestyrelsesmedlemmerne får dækket kørsel.   

Regnskabet blev godkendt af de tilstedeværende.  

 

5. Forelæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af 

kontingent 
 

Budgettet for 2017 ligner regnskabet for 2016. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2017 og har 

lagt budgettet ud for det.  

Intern revisor hæftede sig ved de mange udmeldelser og spurgte om der blev fulgt op på det. Finn 

Paaske svarede, at der altid var mange gode forklaringer på det. Mange af de ældre medlemmer 

forsvandt, men vi ser også, at mange af de nye medlemmer ikke fornyer deres medlemskab. Der bliver 

arbejdet med at finde ud af, om vi kan mindske tendensen.  

Et medlem syntes, at budgettet så pænt ud, men syntes at der skulle bruges flere penge, så der ikke var 

nogen opsparing. Hun nævnte, at unge økologiske landmænd fik hjælp til at købe jorder og ville gerne 

give ideen videre til bestyrelsen.  Signe Schrøder gjorde opmærksom på, at der skulle være økonomi til 

at have ansatte, og de skulle føle sig trygge i deres ansættelse, men at der naturligvis også løbende blev 

sat projekter i værk. Dirigenten gjorde opmærksom på at 35.000 kr. forøgelse af budgettet var 

småpenge. Havenyt.dk’s redaktør Fanny Møller påpegede, at det er rart at have penge i banken og ikke 

bruge dem på det første projekt, man lige kommer på, men i stedet samle penge til at kunne 

gennemføre større projekter.  

Der blev spurgt til hvordan Havenyt.dk i 2017 ville tjene flere penge. Svaret var øget annoncering.  

Budget og kontingentfastsættelse blev godkendt.  

6. Valg til bestyrelsen 
Trine Krebs og Signe Voltelen valgte ikke at stille op til genvalg, og samtidig trak Marie Hertz sig tidligere 

på året. Birgit Brink Lorenz havde trukket sig som suppleant. Der var derfor 3 bestyrelsesposter og 2 

suppleanter på valg.  

Finn Paaske ønskede genvalg. Ole Dall, intern revisor, stillede op som kandidat. Ingelise Kamp fra 

Vestjylland, medlem i mange år, stillede også op. De 3 kandidater blev valgt ind.  

Til suppleantposterne stillede Mette Badenski og Lene Fuglsang op, som begge blev valgt.  
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7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Johan Fast modtog genvalg som revisorsuppleant, og Christian Bistrup, der under generalforsamlingen 

meldte sig ind i foreningen, stillede op som kritisk revisor.   

8. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag.  

 

9. Eventuelt 
Et medlem gjorde opmærksom på at der i medlemsbladet stod, at generalforsamlingen var fra 15.00 til 

18.00, så hun kom for sent, hvilket hun var ærgerlig over. Der var stor forståelse for frustrationen, men 

medlemsbladet laves i meget god tid, så fejlen er opstået, fordi programmet senere er blevet ændret. 

Det blev noteret til næste år.  

Signe Voltelen gjorde reklame for Haveselskabets haveshow CPH Garden d. 22-25 juli, hvor Praktisk 

Økologi og Frøsamlerne blandt andet vil være til stede. Hun opfordrede medlemmerne til at komme og 

stå på standen.  

Finn Paaske takkede Trine for hendes store indsats som bestyrelsesmedlem og formand i foreningen. 

Trine takkede og holdt en afskedstale.   

Lene Fuglsang rejste sig op og holdt også en takketale for Trine.  

 

 


