Generalforsamling i Økologisk Samsø d. 28. April 2019
Ad. 1. Valg af dirigent og referent.
Karen Poulsen - dirigent.
Marianne Søgaard - referent.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning.
- en fællesberetning.

Dagsorden d. 28. April 2019
1. Valg af dirigent – Valg af referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget
5. Fastlæggelse af kontingent
6. lndkomne forslag – bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af to kritiske folkevalgte revisorer samt ekstern revisor.
9. Eventuelt

Marianne Søgaard:
Ændringer i bestyrelsen:
Siden sidste generalforsamling har Ingrid Ursell-Smith valgt at stoppe efter 3 mdr., Karin Tønner
Hansen valgte at stoppe i beg. af dec. og suppleant Morten Kjeldgaard stoppede efter godt 4 mdr.
Ingrid og Karin var meget aktive i forbindelse med loppemarkedet i sommers, Karin stod også for
temaet: Økologi i kommunens køkkener” – på vores første åbne bestyrelsesmøde.
En stor tak og anerkendelse til de 3 for deres indsats og engagement. De modtager hver en fl.
Økologisk Champagne.
Bestyrelsen beklager, at ændringerne ikke har været meldt ud før nu.
Årshjulet: En oversigt over årets aktiviteter, som blev gennemgået under beretningen.
Åbne bestyrelsesmøder har vi praktiseret siden oktober efter forslag fra Morten.
Temaer: *Økologi i kommunens køkkener * Samlingshuset * Aktiviteter i 2019 * Fælles afsætningsplatform * Økologi-regler. Vi har oplevet møderne konstruktive og fortsætter denne model.
PlastReduktion Samsø: Vi har fokus på hvordan alle på Samsø kan være med til at reducere
mængden af plastik. Samsø Posen blev uddelt gratis til hver fastboende husstand under en 2-ugers
kampagne i oktober, samt en ekstra dag i januar. Ca.1100 husstande har modtaget en pose. Vi har
mødt stor opbakning til projektet.
Nyt fokus: Samarb. m/kommunens Tekn. afd. om håndtering af plastaffald. Vi får en container
stillet til rådighed på Harpesdal til en byttecentral, hvor ting af plast - egnet til genanvendelse - kan
afleveres og afhentes af andres der kan få glæde af det. I løbet af 14 dage bliver det muligt at
aflevere/sortere hård og blød plast på Harpesdal.
LØS-marked – er ligeledes et kommende fokusområde.
Dias m/forslag til plastreduktion for den enkelte – er vedhæftet referatet.
Tur til Randers Nye Sorteringsanlæg d. 13. Maj, arrangeres af Teknisk Afd.. Alle er velkomne til at
deltage og få inspiration til/ viden om sortering.. Tilmelding til Stig Sandholt Andersen, Teknisk
Afd. Først til mølle princippet
Christopher Jones:
Udstillingen har været rundt flere steder i løbet af året: ”Det Fælles Bedste” i Vejle, Råvarefestival,
Ildsjælefestival i Århus, Kastanje Festival i Nordby, Niels Nørskov har haft udstillingen med til

Nordjylland.
Fællesfolder for Forening, Fond og Samsø Økojord er under udarbejdelse. Postkort er kommet i
nyt oplag - nu med 15 økologiske avlere.
Fællesspisning er afholdt ca. 1 x mdl. Næste gang er d. 3. Maj. Der er også afholdt fælles
julefrokost og nytårsaften.
Thorkild Ljørring :
Fonden og Samsø Økojord: Bent Degn er stoppet som formand for Fond og Aktieselskab pga.
sygdom. Thorkild overtager bg. formandskaber, har givet en del arb. i Fonden. V/årsskiftet 18/19
var Mai på ½ tid og MK på ¼ tid. Mai er nu ansat som lokal koordinator i LAG. Fra 1/5 til 31/12-19
er MK på 2 t ugl. Fondsbestyrelsen arb. på at gøre Sallingfond-ansøgningen skarpere omkr. det
landbrugsfaglige – afsendes til efteråret. Samsø Økojord er i gang med 3. aktiemission for 25 mio.
og forhøjer aktiekapitalen løbende. Næste gang er 31/5-19, hvor der er tegnet for ½ mio. til dato.
Tegningsfristen er udskudt til 1. juni. Folkeaktier til 10.000 er fint, men der er brug for større
tegninger på den længere bane.
Mejeri- forprojektet er afsluttet og viser, at der er økonomi i et lille mejeri, der indvejer 1 mio. kg
mælk årl. MK udarb. rapport.
Byggeudvalg for Samlingshuset: Lise Lotte, Marianne, Morten, Iben, Karl Erik og Thorkild. For
modtagne LAG-midler (100.000 kr. til arkitektudgifter) laves en afsluttende rapport til sommer.
Med Realdanias bevilling på 500.000 kr. + Lokale-og Anlægsfondens bevilling på 200.000 kr. regnes
på, hvad vi kan få for 700.000 kr. selv om planlagt istandsættelse vil koste godt 1 mio.
Spørgsm. vedr. Samlingshuset: Skal Samsø Økojord spørges om de sidste penge?
Svar: ja, det er en mulighed. Der søges pt. byggetilladelse i kommunen, håber at få den så vi kan gå
i gang inden jul i år.
Slagtehuset. Klarer sig i 2019, åbner v/periodevise slagtninger. Fonden har investeret i andele.
Foreningen fik i sin tid samlet godt 1 mio. kr. til at realisere Slagtehuset. Stor udfordring at finde
forpagter/slagter – håber det lykkes.
Spørgsmål:
- hvad skal slagteren kunne?
- er vilkår forklaret på deres hj. side?
- hvordan kan vi hjælpe?
Thorkild beder Slagtehusets bestyrelse belyse dette.
Bestyrelsen i Fonden ønsker tættere samarb. m/foreningen f. at skabe en dgl stærkt/robust
ledelse bestående af 2-4 personer - udpeget af bestyrelserne - der kan hjælpe med Fondens og
Foreningens aktiviteter. De to bestyrelser diskuterer fremtiden på weekendseminar.
Mark Ursell-Smith:
Loppemarked: Den første aktivitet i ny bestyrelse – stor tak til ingrid og Karin. Vi takker for de
mange lopper, gaver og donationer af varer. Mange turister og samsinge deltog, overskuddet blev
på ca. 14.000 kr. som går ubeskåret til Samlingshuset.

Bondemarked. Arb. gr. præsenterer det første Bondemarked på lørdag d. 4. Maj. Der er trykt
flyers. Mange producenter deltager. Stor tak til MK som overtog tovholderrollen fra Mark. Stor tak
til dem der har ryddet op – sidste oprydning på torsdag. Foreningens stand vil sælge tøj doneret
fra Earth Collection. Hester/Bjarke står for kontakten til producenterne, har skaffet fryser til
kødvarer. Der vil være mange bæredygtige varer, som foreningen kan stå inde for:
kunsthåndværk, Samsø Lam, garn, vin, planter, syltetøj, øl. Lise Lotte laver juice, Christopher m.fl.
laver kaffe.
Næste Bondemarked er d. 1. juni og 1-2 mere til sommer.
Lillian Dalgaard:
Landsbyfællesskab: Lillian er Initiativtager til et bæredygtigt, økologisk Landsbyfællesskab på
Samsø m/plads til lejeboliger, seniorboliger, boliger der er nemme at vedligeholde – bæredygtigt
ift. 2030 planen. Lave noget nyt der kan være med til at lave om på det, vi har ødelagt for vores
jord - med inspiration/ brug af gode erfaringer fra ex. Hjortshøj, Hertha m.fl. Ønsker at tiltrække
mennesker med viden, børnefamilier/unge til Samsø. Der er stor opbakning fra Økologisk
Samsø/Fonden. Landsbyfællesskabet skal ligge i det regi. Der er ligeledes opbakning fra Samsø
Kommune og Energiakademiet. Alle inviteres til offentligt møde d. 6. Maj kl. 19 på
Energiakademiet.
Birgit Rothmann:
Permakultur: En voksende bevægelse – en dyrkningsmetode der passer på jord/mennesker.
På Samsø har vi 2 demonstrationssteder – Landcentre – (Cecil og Birgit) med mange besøgende
hvert år – ex. Den Frie Lærerskole i Ollerup – skolerne er vigtige. Højskoler er også interesserede,
ønsker kurser ex. ugekursus i permakultur i Jylland til sommer.
Laver løbende ansøgninger til ex. LAG-midler.
Deltager i Bondemarkedet i Yduns på lørdag 4. Maj med bl.a. stiklinger.
Har lavet havedesign til 50 permahaver ex. Humlebæk.
Nye permahaver er undervejs på Samsø.
Birgits bog: ”Den spiselige Permahave – trykt i 1500 eks. – er udsolgt.
Kastanjefestival fik 8.000 kr. fra kommunens kulturelle aktiviteter. Mange turister kom forbi –
kommunikation omkr. trafikregulering bliver bedre på næste Kastanjefestival d. 13. Okt. 2019,
hvor vi oplyser om kastanjer og altid er glade for ekstra hænder.
Kommende kurser Samsø Aftenskole: ”Permakultur - gravefri dyrkning i skov” d. 21. Maj 2019.

Ad. 3. Regnskab

v/Thorkild

Revisor Krogh og Thomsen, Tranebjerg finder at årsregnskabet giver et retvisende billede af
foreningens aktiviteter. Kritisk revisor Anders Madsen har ligeledes fundet regnskabet i orden.
Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen. Årets resultat på 33.098 i overskud – her skal tilføjes at
udgifterne til foreningens nye udstilling endnu ikke er realiseret.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen - kan ses på foreningens hjemmeside.

Ad. 4. Budget v/Thorkild
Gennemgang af budget til orientering og diskussion. Se budget på foreningens hjemmeside.
Foreningen har nu ca. 250 medlemmer. Der står d.d. ca. 64.000 kr. på kontoen. Foreningen har
god likviditet /økonomi.
Sp.: Må foreningen købe timer til MK ex. for 20.000 kr. hvis der er brug for det og der er penge i
budgettet? - en investering i kommunikation til medlemmerne.
Sv.: Det er muligt at lave en rettelse til budgettet med ex. 20.000 kr.
Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at bruge af overskuddet, hvor bestyrelsen skønner
det gavner foreningen bedst ex. til løn, Samlingshus.

Ad. 5. Fastlæggelse af kontingent
Nuværende kontingent foreslås uændret. Dette blev vedtaget.
Ved tid til kontingentbetaling udsendes en reminder via Nyhedsbrev - ca. 45 % åbner disse.
Ved kontingentbetaling opfordrer vi medlemmerne til at tilmelde sig PBS. Vi foretrækker dette, da
det er svært/kræver meget arb. at opgøre medlemsantallet via MobilePay-indbetalinger. Hvis man
ønsker at ændre til en anden type medlemskab, skal medl. selv ændre beløbet v. PBS betaling.

Ad. 6. Vedtægtsændringer
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer for § 5 og § 8 blev vedtaget.
§ 5 er nu ændret til: ……..”Årsregnskab og budgetforslag offentliggøres på foreningens hjemmeside
2 uger før generalforsamlingen……”
§8 er nu ændret til: ……” Der vælges en ekstern revisor……..”.
Se den fulde tekst på foreningens hjemmeside.

Ad. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bestyrelsesmedlemmer:
Fra bestyrelsen er Thorkild og Marianne Søgaard på valg – bg. modtager genvalg – og blev valgt.
Mark Ursell-Smith (suppleant) stiller op til bestyrelsen – og blev valgt.
Lillian Dalgaard stiller op til bestyrelsen – og blev valgt.
Til suppleanter valgtes:Lise lotte Flæng og Ingrid Øtov.

Ad. 8. Valg af revisorer
Grundet vedtægtsændringer udgår valget af kritiske revisorer.
Registreret revisor Krogh og Thomsen valgtes til revisor.

Ad. 9. Evt.
Udvikling i antallet af økologiske producenter:
Postkortet er udkommet i et nyt oplag med nu 15 økologiske producenter - 7% økologisk areal.
Jørgen Villumsen omlægger 100 ha til økologi.

Carsten Bruun omlægger 10 ha.
Alexandersen har omlagt 40 ha.
Kjelldahl har forpagtet 12 ha af Bryghuset.
Samsø Aperitif er også økologisk – beklager vi ikke var opmærksomme på dem – de kommer på i
næste oplag.
Ditte Tranberg – ”Linser for livet” – flytter efter sigende til Samsø og kommer på som ny producent
i næste oplag.
Vi har spurgt de økologiske producenter - vi har kendt til - om de vil med på postkortet.
Næste gang meldes det ud på facebook – så vi får alle de økologer med, der ønsker det.
Opfordring fra Mette: Hvis man laver noget økologisk – så kontakt Økologisk Samsø.
For at være med på postkortet – skal producenterne være medlem af Økologisk Samsø.
Bestyrelsen følger op på dette.
Spørgsm.: Ift. Kjeldahl m/12 ha økologisk areal – er det misvisende de er nævnt, da det er en
meget lille del af deres saml. produktion. Skal det fremgå af kortet hvor mange % der er økologisk?
Svar: Vi vælger at se det positivt - At de er under omlægning viser, at der er gode tegn på en
udvikling i den rigtige retning.
Øko-turist: Busguiderne Lise Lotte og Signe Marie ønsker postkort til øko- interesserede turister.
Opfordring til bestyrelsen:
- Meld ud i god tid når nogen går ud af bestyrelsen. Taget til efterretning.
- Kig på om Økologisk Samsø popper op på nettet ved relevante søgninger. Ex. RUC studerende
søgte på civilsamfundets rolle ift. bæredygtig omstilling og blev ledt til PlastReduktion Samsø. –
ingen henvisninger til Økologisk Samsø. Bestyrelsen kigger på det.

Dirigent: Karen Poulsen

Referent: Marianne Søgaard

Dato:

___________________________________

____________________________________

