Referat af ordinær generalforsamling i foreningen Økologiens Have
Søndag den 11. maj 2014

1. Valg af dirigent
Sanne Rubinke valgt som dirigent. Sanne konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig.
2. Valg af referent
Lisbeth Bidstrup Madsen valgt som referent.
3. Valg af stemmetællere
Birgitte og Lisbeth valgt som stemmetællere

4. Bestyrelsens beretning v/ formand Steen Rågård
ApS ‘et er blevet nedlagt pr. 1/4-2014
Det blev besluttet ved generalforsamlingen maj 2013 at nedlægge ApS ‘et og samle det hele i foreningen,
som så har ændret navn fra Økologiens Venner til Økologiens Have. Det arbejde er nu gennemført.
Det har været en lidt tung proces grundet en række formalia, tidskrævende tinglysning m.v., men nu er det
foreningen Økologiens Have, der driver Haven.
Har fået realiseret vores 3 LAG-projekter,
men ikke uden forhindringer:
- Solcelleanlægget/varmepumper - Anlægget fungerer fint, men vi kunne ikke komme med i Nettoordningen.
- Halmlegepladsen – Uheldige pæle blev leveret. Knækkede og skal udskiftes. Kommer snart op at stå igen.
- Tunnelvæksthuset – Del af Havens øgede fokus på plantesalg + oplevelsesøkonomi (fx cafémiljø sammen
med plantesalget i tunnelvæksthuset). I anlægsfasen opstod der problemer, fordi leverandøren, som skulle
opstille tunnelvæksthuset, forsøgte sig med polske arbejdere uden overenskomstmæssig løn. Det blev løst
og tunnelvæksthuset er nu indrettet og godt i gang.
Nu arbejder vi på at få LAG-pengene fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (ca. 150.000 kr.) Tungt og
bureaukratisk system. Haven har fået udbetalt de bevilgede penge til projekterne fra Odder Kommune.
Ny hjemmeside
Den gamle hjemmeside er omsider blevet opgraderet til en nyere version. Vi har ventet på
organisationsændringerne i Haven m.v. Den nye hjemmeside er forberedt til webshop, som inden længe
kommer til at køre. Det giver os bl.a. mulighed for på sigt at sælge økologiske frø og div. haveartikler på
nettet. På den nye hjemmeside er der også kommet en nyhedsside, Sannes blog samt et "bibliotek", som
kan fungerer som vidensbank. Der er også en side (Netværk), som samler de frivillige m.v. Måske kan denne
side hen ad vejen udvikle sig til et community for alle med interesse i Haven.
Stor arbejdsindsats, mange tanker og planer
- Grøn Festival et spændende arrangement i Haven medio september i år. Det er primært Henry og Dorte,
som har været tovholdere på dette projekt. (Se yderligere omtale fra Henry længere fremme i referatet).
- Driften af Haven hænger sammen takket være Sannes store indsats som daglig leder sammen vores
gartner Susie, gartnerelev Hanne samt vores altmuligmand Rasmus og ikke mindst de mange dygtige og
flittige frivillige. (Se i øvrigt Sannes beretning længere fremme i referatet).
- Økologiens Have er med i projektet: Skulpturparker i Odder sammen med Odder Højskole, VitaPark og
Spektrum. En ca. 5,5 km sti skal forbinde de nævnte 4 "parker", i hvilke der hen ad årene skal
opstilles/fremstilles forskellige blivende skulpturer . I Økologiens Have vil fokus være på Land Art.
- I haven skal vi have formuleret en helhedsplan og hen ad vejen nogle bygninger, så vi kan noget mere end
i dag. Måske kan vi indgå et samarbejde med NCC omkring deres "Dome of Vision". Vi har haft et lille
indledende møde med dem, så kontakten er knyttet.

- Der er gensidig interesse for et tættere samarbejde mellem foreningen Praktisk Økologi og Økologiens
Have.
Fremtidigt fokus
- Sikre en sund økonomi og fastholde Odder Kommunes årlige støtte på ca. 340.000 kr.
- Udbygge vores kontakt til den nye Miljøminister Kirsten Brosbøl
- Skabe succes omkring plantesalg
- Udvikle på området Socialøkonomiske arbejdspladser
- Realisere bedre mandskabsfaciliteter - ikke mindst i forhold til Socialøkonomiske arbejdspladser.
- En række forbedringer/istandsættelser - herunder nye skilte oppe ved landevejen.
- Skaffe støtte fra erhvervsliv, fonde m.v.
- Sikre, at det fortsat er attraktivt at være frivillig i Haven. Dette er afgørende for Havens fortsatte drift.
Fokus på strategi, mission, vision og værdier
I bestyrelsen har vi indledningsvis snakket os frem til følgende grupper af værdier for Økologiens Have:
1) Mangfoldighed, rummelighed, plads til alle (ikke føle sig forkert)
2) Inspiration, viden, info, læring vedr. økologi og grøn bæredygtighed
3) Fristed, fantasi, nydelse, glæde, fordybelse, leg
4) Samhørighed, nærvær, fællesskab, kammeratskab
5) Konstant udvikling, følge og påvirke samfundets udvikling, fremtidslaboratorium.
I bestyrelsen forestiller vi os at invitere alle medlemmer til et arrangement en gang i efteråret, hvor vi bl.a. vil
drøfte ovennævnte - og hvor vi i bestyrelsen kan få gode ideer m.v. fra medlemmerne.
4a. Daglig leder, Sanne Rubinkes beretning (stikord):
Meget tilfredsstillende 2013 vedr. gæster, aktiviteter, og frivillige.
Jan.-april stedfortrædende i folketinget. Trods fravær skete der masser af frivilligt arbejde, praktiske opgaver
og planer.
Stadig sne ultimo marts ved åbning til påske.
Takke bestyrelsen for at skaffe LAG midler til 3 gode projekter. Fik solcelleanlæg, halmtelt og
Tunnelvæksthus. Der er lagt masser af frivillig arbejdstid i indretningen.
LAG skal danne grundlag for arbejdspladser. Det har det skabt, vi har ansat Hanne til plantesalg. Tak til
Hanne.
Tak til Sussi, med sin faglighed, ideer og visioner, er en god guide til ikke så havekyndige frivillige inkl.
Sanne selv.
Tak til alle frivillige der trækker et stort læs. Mange gæster er behørigt imponerede over, at vores have
faktisk er så flot og baseret på frivillighed og praktikker.
Rasmus er verdens bedste partner i køkkenet ved selskaber og arrangementer - samt naturligvis som
dyrepasser, pedel mv.
Også Ulrik pedel tager kæmpe ansvar og er en gevinst i hverdagen. Ansættes i flexjob fra august i år.
Stor positiv respons fra gæster og publikum.
Godt samarbejde med både gartnerskolen i Beder og landbrugsskolen i Kalø. Mange gode elever
gartnerelever i korte eller længere praktik perioder.
Fabos - udviklingshæmmede medarbejdere til græsklipning og have.
Lis og Dorte gør et stort stykke arbejde med aktivitetskalenderen. Foredrag, rundvisninger.
Henry og Dorte godt team til genoplivning af markedsdagen
Karen, medlemskartotek, holder styr på + sørger for god kommunikation.
Pernille tager sig af alle pressemeddelelser, betyder rigtig meget for haven, da vores annoncebudget er
nærmest ikke eksisterende. Arrangement på Biblioteket med Gunvor og Sussie for at hverve frivillige.
Gustav og journalistisk vinkel på vores Facebook.
Bodil og Sussi: Imagine Horsens. Koncept for Byhaveprojekt. Stor succes, et koncept der kan sælges videre.
Sigrid, giver gratis massage til sine kolleger.
Deler det man kan, - som del af kollegaskabet.
Godt cafeteam, men for få. Det halter med frivillige til cafeen. Det går let at få frivillige til havearbejdet.
Fantastisk haveteam. Stor gruppe der kommer hver torsdag, nogle kommer flere gange om ugen.
Dyreteam tiltrækker nogle gange unge frivillige.
Selskaber er vokset, konfirmation, bryllup, fødselsdage. Gode penge i det.
Godt samarbejde med Dansk ornitologisk forening.
Godt samarbejde med Kogræsserforeningen, der heldigvis fortsætter.
Glade for samarbejdet med biavlerforeningen, honning som souvenir er en populær artikel i butikken.
Samarbejde med Frøsamlerne, fortsætter et ærteprojekt.
Odder walk, fik fribillet, kom tilbage og købte kaffe og kage.

Gunver har laver stort forarbejde til at opstarte skolehaveprojekt. Et projekt der skal startes op i 2015.
Projekt havelyst små højbede. Fællesskab omkring havearbejde med institutioner for psykisk syge. Også
med Gunver som tovholder. Støttet af Nordea + Odder Kommune til materialer.
Renovering af den ene Dome, renovering af urtehaven.
Bruttotrup på ca. 60 frivillige, praktikanter og ansatte alt i alt.
Fast stab på ca. 20.
Vigtigt at få sagt tak til alle der kommer med så mange vigtige kompetencer og bidrager til så meget positivt
til havens drift.
Kommentarer: er der noget særligt, du mangler hjælp til?
JA: Køkken og madlavning
4b.Henry Lind fortalte om arrangementet d. 14. september, Grøn Festival:
I samarbejde med Dorte samt frivillige. Grønt marked pilotprojekt.
Promovering af haven. Udstillere. Debat om grøn omstilling.
Grøn festival, målet er 40 udstillere (virksomheder og organisationer). Og 2000 betalende gæster. Det burde
være realistisk
Gustav står for debatdelen. Børneteater, børnearrangementer. Vi har fået bevilget 70.000 kr. fra Fonden for
grønne ildsjæle. Er i gang med at søge støtte hos Odder Kommune, Hanegal og Merkur Bank. Den
økonomiske støtte gør det muligt for os at lave en god markedsføring.
Brug for frivillige til afvikling af arrangementet den 14. september.
Hvis du kender relevante grønne organisationer og grønne ildsjæle, så vil vi gerne i kontakt med dem.
På sigt ønske om at udvide den Grønne Festival. Gøre den til et grønt folkemøde. Økologiens Have som
center for Grøn omstilling.
Kommentarer og reaktioner vedr. bestyrelsens beretning:
- Spørgsmål til bestyrelsens om overvejelser vedr. kulturby 2017. Et punkt, som bestyrelsen skal prøve at
gøre konkret i forhold til Økologiens Have.
- Forslag om samarbejde med højskolerne og kontakt til grundejerforeningerne (møde og rundvisning).
Også lave arrangementer for kolonihaveforeninger.
- Spørgsmål til helhedsplanen. Det starter med visionerne og derefter kommer selve Helhedsplanen.
- Godt at hjemmesiden vil understøtte netværksarbejdet.
- Fint med et større samarbejde med Trine Krebs/Praktisk Økologi.
- Havens samarbejde med Kokken Torsten Smith er fortsat, selvom han er rykket til Skagen
- Se på samarbejde med lokale: Fx Madhimlen og Himmel og Hav.
- Økologiens Have mangler at få fornyet økologi certificeringen.

5. Godkendelse af revideret årsregnskab
Kasserer Elin Kyhl Svendsen forklarede, at grunden til at ApS regnskabet 2013 ikke er afsluttet er, at
advokaten ikke er færdig med hans arbejde i relation til regnskabet hvad angår nedlæggelsen af ApS'et.
Derfor har vores revisor ikke haft mulighed for at gøre regnskabet færdigt, og vi er desværre nødt til at holde
en ekstraordinær generalforsamling senere på året, når vi har et revideret regnskab til godkendelse.
Elin gennemgik regnskabstallene på det endnu ikke reviderede regnskab. Kan findes på Havens
hjemmeside via dette link http://www.okologienshave.dk/dokumenter---generalforsamling
Vi kan være tilfredse med regnskabet, men det er først, når det reviderede regnskab kommer, at vi skal
godkende det.
Elin fremlagde budget for 2014. Budgettet er ifølge Elin forsigtigt og realistisk.
Det er i øvrigt bestyrelsen ønske, at økonomien vil udvikle sig sådan, at vi er i stand til at udbetale mere løn
til Havens daglige leder.
Også Sanne, Havens daglige leder, er positiv omkring Havens økonomi. Der har være god omsætning siden
sæsonstart. Plantesalg, nonfood, kaffe/boller.
Forslag fra Gunvor om at man får en indmeldelsesgave. F.eks. en urt man selv kan hente i haven, med en
lille tekst.

6. Fastsættelse af medlemskontingenter.
Bestyrelsen foreslår, at vi fortsætter med de samme kontingenter som i 2013. Se denne side på Havens
hjemmeside: http://www.okologienshave.dk/foreningsmedlemsskab. Det blev vedtaget.

