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Ad.1. Valg af dirigent: Dirigent: Karen Poulsen

Referent: Marianne Søgaard

Dirigenten påpegede at regnskab og forslag til budget skulle have været forelagt medlemmerne inden
generalforsamlingen, hvilket blev taget til efterretning, så det fremover fremlægges rettidigt.
.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning: Permagruppen v/Birgit Rothmann:
Permagruppen startede samtidig med Økologisk Samsø i 2013.Birgits bog: ”Permahave - med naturen som
læremester” – udkommer til oktober. Lidt om forskellen på økologi og permakultur:
Økologi:
Permakultur:
Har meget monokulturMest polykultur.
Mest et årige planter
Mest flerårige planter
Jorden graves hvert år
Jorden graves 1. gang - ellers ikke
Ex. Omkr. et kastanjetræ sættes planter som fikserer kulstof og kalium i jorden. Permakultur fungerer i 7
lag fra træer ned til svampe, bruger mindre plads, dyr indgår ex. rotations afgræsning/insekt-avl. Til produktion af 1 ko bruges 15.000 liter vand, til produktion af fårekyllinger (meget proteinrige) bruges 8 liter vand.
Aktiviteter: Kastanje festival - med støtte fra Økologisk Samsø - en stor succes. Afholdes igen den 1. søndag
i efterårsferien 2017, måske i Nordby. Bæredygtighedsfestival: Vi deltager med en stand. Artiklel: Om
permakultur i bladet ”Isabella”. Artikel om tang udkommer snart - i samarb. med Pia (natur-skolen).
Tegning af haveplaner ex. Peter Ålbæks skovhaveområde v. Køge/Indisk Vastu. Formering: Vi har 300
spiselige planter i permahaverne , som giver frø - vi starter udsalg. Permakultur i Yduns Have: er under
opbygning.Er tænkt som demonstrationshave med skilte, så besøgende kan se, hvad der er spiseligt.
Ide: Tegning af ”Permaskole”, som sælges til andre skoler i Dk. Studietur til Sverige er under planlægning. Vi
er pt. 7 tilmeldte – der er åbent for flere.
Slagtehus v/Susanne – Formand for Andelsbestyrelsen/Producent af økologiske frilandsgrise:
Stiftende generalforsamling nov. 2016. Første prøveslagtninger i dec./jan. Justeringer i feb. Slagtet igen i
marts. Arbejder nu på at konsolidere os efter et stort arbejde, hvor Mai har været udlånt af fonden og gjort
et stort stykke arbejde. Åbent Hus afholdt d. 4. marts - 70 mennesker deltog. Stor interesse udefra ex.
ministerbesøg, borgmesterbesøg, samt fra producenter - også nye producenter. Vi opmuntrer til at flere
har mindre dyrehold, med mindre belastning på naturressourcer og mennesker.
Ansat en slagter på timebasis – som er tilflyttet øen med sin familie. Der slagtes økologisk og konventionelt
til samme pris. Økologisk slagtes først. Der er stor efterspørgsel på kød. Producenter sørger selv for
afsætning. Generalforsamling d. 24. april – her ønskes fuldtallig bestyrelse. Kødet synes af dyrlægen. Alt
kød bliver pakket og mærket, klar til fryseren. Slagtehuset er nu endeligt godkendt og certificeret. En drøm

er gået i opfyldelse: minimal transport af dyr, slagtning på en god måde, høj dyrevelfærd, kvalitet og
menneskevelfærd - også for slagterne. Til gavn for miljø, dyr, os alle/en grundsten, der danner basis for nye
landbrug/nye produktioner. Der foretages ikke slagtning af skottekvæg pga. pladsmangel. Slagtes på
marken med dyrlæge og hurtig transport til slagteriet. Mål: at slagte vildt, så vi beholder arbejdspladserne
på øen. For dyrt at åbne slagtehuset for 1 dyr. Stalden muliggør - at en stor dyretransport kan deles i to - at
man kan have bestand fra to gårde der venter. Køb af frisk kød kræver et større flow af dyr. Det undersøges
og indtil videre formidles salg mellem opdrættere og forbrugere.
Ide: via opslag: byd ind på kød fra naturpleje dyr – dyrene slagtes når de er solgt på forhånd. Slagtning af
fjerkræ kræver andre faciliteter og godkendelser i forhold til det vi er godkendt til nu = Næste projekt.
Se slagtehusets hjemmeside.
Årsberetning v/konstitueret formand Marianne:
Afholdte aktiviteter/kommende aktiviteter: Råvarefestival juni 2016. Vi deltager igen d. 17.-18. juni 2017.
Bæredygtighedsfestival. Deltager igen i år d. 2.-5. juni. Brug for hænder til opsætning/passe stand.
Høstmarked i Bryghuset, Nordby. Ø-boderne i Århus v/Susanne og Ida. Stor interesse for Samsø og økologi.
Sankt Hans: stor fest i 2017. 20 gæster fra Vest-Indiske øer, musik. Arbejdsdag: bæredygtigt stakit af
lærketræ, pavillon malet i håbets farve, permahaven foran holdes og udbygges. Indkøbt maling til hytterne
baseret på linolie. Plantebyttedag. Kastanjefestival (dk´s første). D.1.maj 2016: Fondens køb af Yduns Have.
Foredrag:Biodiversitet v/ Rasmus Vincent – nov. 2016 – 40 deltagere. Foredrag med Lone Landmand nov.
2016: mejeriingeniør, agrarøkonom, forfatter. Samsø mel har deltaget på deres marked (3xårl) anbefaler
dette til andre producenter fra Samsø, mange besøgende. Afslutningsfest for Johannes samme aften. 42
deltagere. Johannes er en RockStar indenfor økologi - berømt på Kalø Landbrugsskole - har tiltrukket nye
landbrugselever, fortalte Frederik i sin tale til Johannes. Fortællecafe i ”Smagen af Øen om Økologisk Samsø
og Slagtehus. Fællesspisning 1x mdl. Medbring egen ret til fælles buffet kl. 18. hver 2. torsdag. Nytårsaften.
Bestyrelsens visionsseminar 7.-8. jan. 2017. Arbejdede visionært og strategisk med opstilling af nye mål. Se
vores nye brochure. Øko-turisme aktiviteter: Samsø Mel, Yduns Have, Michaels Æbler og Bryghuset har sagt
ja til besøg. Bussernes guider uddannes til at kunne fortælle om økologi på Samsø. Andre frivillige uddannes
til at lave guidede ture fra Yduns Have.
Fokusområder:
- Vinter-CSA (Community Supported Agriculture – fællesskabsstøttet landbrug) - over 40 tilmeldte.
Stor tak og anerkendelse til de frivilliges kæmpeindsats der har gjort det muligt.
- Gøre mere for producenterne - tættere samarbejde. Nye producenter og tilflyttere: Mette Kjær (biolog)
og Peter som starter økologisk opdræt af ænder (om muligt: kyllinger). Via Økologisk landsforening, hørte
de om Samsø´s megen aktivitet/gode netværk, og fandt øen som et godt sted at starte.
Visions-workshop 28. feb for medlemmer. Alle kom med forslag til emner - møde i to runder - nogle gr.
fortsætter ex.Landsby 2.0, Små Familiebrug, Restaurant/Drivhus/Øko-købmand, Økoturisme/ Cykelstier
/Naturstier, Dele-værktøjs-aftale, Plastreduktion. Stort engagement fra alle.
Biogas som motor for økologisk omstilling. Knud Thybirk og Gunnar Mikkelsen ansat i Samsø Kommune af
midler for Velux-Fonden. Gunnar: projektleder for Cirkulær Økonomi/kompostering og rådgiver Yduns
Have. Vi planlægger en aften med Knud og Gunnar i Økologisk Samsø.
Medlemsaktiviteter, foredrag, undervisning : Øget fokus på medlemsaktiviteter/foredrag/undervisning.
medlemstal fra 200-500 (nuv. antal er 190). Vi har i år kun indtægter fra kontingenter dvs økonomisk
lavvande. Alle må gerne være med til at få flere medlemmer. Sidste år: bedre økonomi pga penge fra fonde.
Et stort medlemstal har betydning, når vi skal søge puljer og fonde igen. Vi får brug for flere medlemmer

/frivillige til at få ideer sat i værk. Hovedkontor. Hvem vil passe haven i år.
STOR TAK: til Susanne og Mai for deres store indsats omkring slagtehus. Stor tak til Nanna Salicath og Alice
Steenor for deres store indsats i bestyrelsesarbejdet.

Nye forpagtere i 2017: Rene og Rasmus.
STOR TAK for at I vil tage over i 2017 – så I kan tilbyde sommer-CSA og vinter CSA igen i år.
V/ Rene og Rasmus: Rasmus sidder i fondsbestyrelsen. Hester og Bjarke er forpagtere fra 2018. Planlægger
produktion af kvæg, æg. Kerneværdi: Alsidig produktion. Rene har været en del af stedet i 3 år sammen
med Johannes. Været på kursus på Kalø Landbrugsskole i efteråret, og nyder nu at stå for det selv. Han er
dygtig. Der bliver ryddet op, ændret på ting, lejet maskiner, der kommer gang i hytteudlejningen, gårdbutikken, CSA. Der sættes nye jordbærplanter. Samsø kommune har nogle Ha til grøntgødning som
projektleder Gunnar Mikkelsen udvikler på.
Bøn: står nogen med haveredskaber, skovle hakkejern, havefræser, sakse, regntøj, gummistøvler o.a. - hvad
I tænker kan bruges på en gård - noget I ikke selv skal bruge - er det meget velkomment. Vi sorterer selv.
Det giver ikke mening at købe nyt for et år. Vedr. CSA: Kontrakt udarbejdes på baggrund af tidligere model.
Kan fås i Yduns Have og hos Mai og opdateres på hjemmesiden.
Rene: Vi har mindre dyrkningsareal end før (halvdelen), aftale med Årstiderne er fravalgt. I stedet fokuseres
på lokal efterspørgsel. Organiseringen forbedres, samme antal frø som tidligere (holder biodiversiteten)
100 ting. Meget gror allerede. Mål: gårdbutikken åben hele året, også vinter-CSA. De første 2 år fokuseredes på store produktioner. Butikken blev forbedret sidste år med 40 %. Stadig plads til forbedring. Vi har
kartofler i drivhuset, spinat og løg og kan snart åbne gårdbutikken. Været i gang siden primo feb. Laver alt
fra bunden: spirekartofler, lysstofrør til planter, har sået i stedet for køb. Dyrket jord, behandlet møg gødning – vildt liv i jorden. Tak for alles hjælp, gjort det meget nemmere. Gunnar har hjulpet meget med
kompost. Ville ikke være gået uden al den hjælp. Er i gang med aftaler med WWOOOF´ere - 4 max.
Indkalder til CSA-møde snarest. CSA: Folk køber en andel af udbyttet på forhånd og henter friske grøntsager
hver torsdag. CSA blive ambassadører for at få flere medlemmer. Jette laver liste m/dem der ønsker
udbringning – 20 kr. pr. udbringning – pengene går til Økologisk Samsø.
OPFORDRING:BRUG FOR MEDLEMMERNES HJÆLP TIL REKLAMERING FOR HYTTEUDLEJNING.

Ad. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v/Thorkild:
Jordbrugsfonden: Årsmødet (dato via Nyhedsbrev) - er åbent for alle - i særdeleshed ØS`s medlemmer. Her
fås oplysninger om fonden og inspiration. Forpagterne Hester og Bjarke har skrevet kontrakt for næste 5 år
- skal drive forretning. Foreningens ideer skal realiseres i deres forretningsområde - og måske i andres.
Økologisk Samsø på hele Samsø. Hvor drømmen og aktiviteten bliver realiseret - ved vi ikke. Planlægger køb
af gård nr. 2. Der er kommet en ny 3-delt hjemmeside: Fonden - SamsøØkojord a/s - Økologisk Samsø.

Regnskab: Thorkild fremlagde regnskabet og redegjorde for enkelte punkter ex:
- Vi har brugt kr. 25.000 mere end vi har budgetteret med. Med en egenkapital pr. 31/12-16 på kr. 26.013
er årets resultat tilfredsstillende.
- Note 6 på side 12 omhandler Slagtehus - som for-projekt. Posten tages ud af foreningens regnskab. Siden
Økologisk Samsø stiftedes for 4 år siden, er der søgt 20 fonde med en succesrate på 50%.
Gaver til foreningen – som en donation er meget velkomment.
Kritiske revisorers bemærkninger: Der skal strammes op omkr. attestation af bilag, mere stabilitet, skal
tydeligt fremgå af bilagene, hvad det vedrører/til hvem og hvilket arrangement. De attestationsansvarlige

skal sikre at udgifterne, er til firmaets bedste. Revisoren der bogfører, har ikke lagt alt materialet med.
Regnskabet er kommet sent, så de kritiske revisorer ikke har kunnet gennemgå det inden men under mødet
og kan hermed godkende regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.

Ad. 4. Fremlæggelse af budget for 2017: Der er budgetteret med kontingent-indtægter svarende til 240 medlemmer. Vi har 190 medlemmer p.t. Salg/andre indtægter på kr. 14.000 omhandler bla.
Vinter-CSA. Samlede indtægter kr. 67.000 for 2017. Der er budgetteret med et overskud på 1.000 kr.
Budgettet står kun til efterretning – ikke godkendelse.

Ad. 5. Fastlæggelse af kontingent: Uændret kontingent vedtages for 2018.
Ad. 6. Indkomne forslag: ingen
Ad. 7. Valg af bestyrelse og suppleanter:
Følgende er på valg fra bestyrelsen: Thorkild og Marianne S. Begge ønskede genvalg og valgtes.
Bertil og Marianne K. har fungeret som suppleanter. Begge genopstillede til bestyrelsen og valgtes. De har
siden sept. 2016 suppleret Nanna og Alice, der trådte ud af bestyrelsen af private årsager.
Annie Jørgensen ønskede at gå ud af bestyrelsen. Lone Krag opstillede og valgtes.
Suppleanter: Mette Kjær og Heidi Stenstrup valgtes til suppleanter.

Ad. 8. Valg af revisor og 2 kritiske revisorer:
Ekstern Revisor Krogh & Thomsen genvalgtes.
2 kritiske revisorer: Anders Madsen og Kirsten Møller genvalgtes.

Pkt. 9. Evt. Der er behov for stort oplysningsmateriale i gårdbutikken om Foreningen Økologisk Samsø
og Jordbrugsfonden og CSA – gæster på øen efterlyser det.
Dirigenten afsluttede hermed generalforsamlingen med tak for godt fremmøde (42 deltagere) og god ro og
orden.
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