Referat fra Ordinær generalforsamling i foreningen Økologiens Have

Dato: torsdag den 26.maj 2015 kl.17.00
Sted: Økologiens Have, Rørthvej 132, 8300 Odder.
1. Valg af dirigent: Sanne Rubinke
2. Valg af referent: Pernille Outzen

3. Valg af stemmetællere: Ulla Poulsen og Dorte Nielsen
4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning:
Dette er foreningens 5. ordinære generalforsamling
Grøn Festival
·0 Grøn Festival er blevet afholdt den 30. august – og denne gang med flot vejr!
Det blev en meget vellykket festival med over 1.000 betalende gæster, og Haven fik et pænt
overskud på arrangementet.
·1 Også i 2016 holder vi Grøn Festival. Det bliver 28. august. Og nok med en lidt lavere profil, da vi i år
endnu ikke har fået tilskud fra fonde som de foregående år.

LAG-projekterne
·2 LAG-projekterne (dvs. solcellerne på cafeen, tunnelvæksthuset og den overdækkede halmlegeplads)
er omsider 100 % afsluttet. Vi har nu også fra ministeriet fået den bevilgede støtte udbetalt til alle
projekterne.
·3 Det har været en besværlig proces, men vi har mod på at søge igen med et relevant projekt, hvis vi
samtidig kan finde pengene til de 50 % egenfinansiering. For næste gang kan vi ikke regne med, at
Odder Kommune dækker den del.

Plantesalg
·4 Vores plantesalg er i 2015 blevet fordoblet i forhold til 2014. Havens gartner Hanne Næsborg og
vores gartnerelev Camilla har gjort en god indsats. Vores tanker med tunnelvæksthuset går den
rigtige vej.

Økologi-autorisation
·5 Vores økologi-autorisation fik vi styr på i løbet af 2015.

Havens økonomi udvikler sig positivt
·6 Ikke mindst en vellykket Grøn Festival, et forbedret plantesalg og mange betalende gæster i løbet af
2015 har bevirket, at vi i 2015 har et overskud på 85.000 kr. i Havens årsregnskab.
·7 Havens Økonomi er i stort omfang afhængig af vejret og div. støttemidler – fx i forbindelse med Grøn
Festival – men et forretningsområde som fx vores plantesalg viser, at vi heldigvis også kan skabe en
økonomi, som er lidt mindre afhængig af både vejr og støtte.
·8 Desuden kan flere medlemmer og dermed medlemsbetaling i foreningen Økologiens Have sikre en
større økonomisk stabilitet. I 2015 har vi opnået forbedringer på det område, men vi tror, at der
stadig er noget at hente her.
·9 Også på det socialøkonomiske område kan der være noget at hente. Det kan i den forbindelse
nævnes, at vi har købt en brugt skurvogn med omklædningsfaciliteter, så vi er bedre rustet til også
at løfte det område.
·10 Bedre køkkenfaciliteter vil også kunne forbedre Havens forretning i forbindelse med selskaber i
væksthuset og lign. Men en så stor investering er svær at løfte. Fondsmidler og lignende er
nødvendige. Her kan en LAG-ansøgning måske være med til at give resultater?
Fælleshaven
En Fælleshave er blevet etableret bagerst i Haven. Klaus Markmand fra Odder Museum tog initiativet til at
danne en forening med op til 40 deltagere/familier omkring dyrkning af økologiske grøntsager til eget brug.
Måske kan det også udvikle sig til en økologisk spiseklub? I den forbindelse vil et bedre køkken i Haven også
være en styrke – og med Fælleshaven er der måske nu flere mennesker til at få det realiseret?
LAR-projekt i Haven
·11 I samarbejde med Odder Spillevand er der i Haven ved at blive etableret nogle eksempler på,
hvordan man kan lave lokal afledning af regnvand (LAR-projekt, som det kaldes).
Og det projekt er tæt på at være afsluttet.
·12 Haveejere og lign. kan nu komme ud i Økologiens Have og få inspiration til sådanne projekter.
Skulpturpark / skulptursti
·13 Haven er med i et projekt, hvor et stiforløb skal binde Økologiens Have, Højskolen, Spektrum og
VitaPark sammen. Og hver af disse "parker" skal hen ad vejen kunne fremvise skulpturer. I
Økologiens Have vil det være inden for "land art", og det skal vi forsøge at finde projektmidler til.
25 års jubilæum
·14 Haven har i år 25 års jubilæum. Det er nu 25 år siden det første spadestik blev taget til Haven, som
jo startede på en helt bar mark. Dejligt at se, hvad en konventionel kornmark kan udvikle sig til på
25 år.

·15 I forbindelse med jubilæet vil der blive udgivet en lille bog om Havens historie. Det er Ib Salomon,
som er redaktør på bogen i samarbejde med Dorte Nielsen og andre gode kræfter, så det skal nok
blive godt.
Ny formand
·16 Som det fremgår af dagsordenen til generalforsamlingen, har Havens nuværende formand Steen
Rågård valgt at trække sig som formand for Økologiens Have. Han har haft den post siden Haven
genopstod efter konkursbegæringen i 2011, og syntes selv, der nu er behov for en ny person på den
post.
·17 Steen glæder sig over at kunne forlade bestyrelsen med vished om en bæredygtig Have i en sund
udvikling – og med en god daglig leder.
·18 Elin Kyhl Svensen, som i dag er næstformand i foreningen, har indvilget i at afløse Steen indtil næste
generalforsamling og stiller på den baggrund op til formandsvalget.
·19 Steen syntes, det har været både spændende og interessant at være med til genrejsningen af Haven
og er glad og stolt over, at han har været en del af den gruppe, som fik Haven på ret køl igen, da den
gik i knæ i 2011. Steen vil med interesse fortsat følge udviklingen i Økologiens Have, selvom det
videre frem nok mest af alt bliver fra sidelinjen.
·20 At Steen forlader bestyrelsen og at 2 andre bestyrelsesmedlemmer heller ikke genopstiller (det er
Charlotte Marcker og Gustav Bech), vil nogle måske aflæse som samarbejdsvanskeligheder i
bestyrelsen. "Sådan forholder det sig ikke i min optik", siger Steen. For ham har det været en
prioritering i forhold til forskellige andre aktiviteter, som han er i gang med. Og han syntes desuden,
der er behov for ny energi og et nyt drive på formandsposten. Hvad angår Charlotte og Gustav, er
det også her Steens opfattelse, at det har været prioriteringer i deres liv, som har været den
udløsende faktor til ikke at genopstille.
Medarbejdere og frivilliges store arbejdsindsats
·21 Som afgående formand - men også på den samlede bestyrelses vegne – udtrykte Steen en KÆMPE
TAK til alle Havens frivillige samt Havens medarbejdere og daglige leder. Og nævnte, at Havens
eksistens er helt afhængig af den store indsats de alle yder.
Sanne Rubinke, leder – om dagligdagen:
Det handler meget om driften: dyrene, haven, produktion af planter, vedligeholdelse, planlægning,
økonomi, aktiviteter i sæsonen, Grøn festival, i år Jubilæum, café og butik, selskaber,
samarbejde(kogræssere, biavlere, fælleshaverne, LARprojekt m. Spildevandscenter samt entreprenører
m.fl.),
Der kommer nye frivillige og nye medlemmer.
Flere lønudgifter til en fuldtids gartnerelev, så der er hænder til produktion.
Ny økologisk autorisation på jorden og planteproduktion er kommet på plads igen.
Positive ord om de frivillige og en god omtale fra gæsterne, der også roser plejen af haven.
5. Godkendelse af af revideret årsregnskab for 2015:
Der var enkelte spørgsmål vedr. budget: Forskellige konteringer fra år til år, samt kassedifference i cafe.
Pga kontorændringer fra 2015-2016 kunne indtægter på udleje af væksthus og på rundvisning, kurser, mm
ikke ses i 2015 regnskabsoversigten. Beløbene findes frem og noteres ved regnskab/budget oversigten på

hjemmesiden snarest. Årsregnskabet blev godkendt.
Årets resultat for 2015 blev med et overskud på 84.927.
6. Gennemgang af budget for 2016.
Konsulenttimer: 50.000 som projektleder for LAR til Haven.
Fra fælleshaverne benyttelse af jordarealer: 3000.
7. Fastsættelse af medlemskontingenter
Enkelt: 150 kr.
Enkelt + gæst: 250 kr.
Fælles A: 350 kr. Fælles B: 1500kr til institutioner og foreninger. Der bliver solgt enkelte af disse
medlemskaber.
Bestyrelsen foreslår medlemskontingentet er uændret. Det er godkendt.
8. Ingen indkomne forslag.
9. Valg af formand
Forslag om Elin er formand et år, og i denne periode er der tid til at finde en ny formand. Der er enighed om
forslaget.
10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Nick Sunderland indtræder i bestyrelsen. Han har tidligere været suppleant.
Den kommende bestyrelse vil bestå af 5 bestyrelsesmedlemmer i stedet for 7 som tidligere.
11. Valg af 2 suppleanter
Helle Fiskbæk genopstiller. Helle Fiskbæk og Lene Askim vælges som suppleanter.
12. Valg af revisor
Fortsat Christensen og Kjær, statsautoriseret revisor.
13. Evt.
Kommentar til Havens økonomi og en positiv respons på, hvor meget der kan lade sig gøre i Økologiens
have for få midler.
Sanne Rubinke: Ord og Tak til Steen Rågård for indsatsen som bestyrelsesformand og rejsningen af Haven
efter konkurs. Du sætter aldrig baren for lavt, og det er vi dig taknemmelige for. Det er meget inspirerende
at arbejde sammen med folk, der kan tænke store tanker. Bestyrelsen er absolut enig i Sannes ord!
Steen siger tak og fortsætter med at administrere hjemmesiden et stykke tid endnu. Vi har alle haft
drømme og visioner. Vi vil gerne så meget, og det vigtigste er, at Haven kan fortsætte. Tak for samarbejdet.

