Referat af ordinær generalforsamling i foreningen Økologiens Venner
Torsdag 16. maj 2013.
Ad 1
Helge Kjær Sørensen valgt som dirigent. Helge konstaterede, at generalforsamlingen er rettidig
indkaldt og at foreningens medlemmer har accepteret udskydelse af den oprindeligt planlagte
generalforsamling. Generalforsamlingen er således lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Sanne Rubinke valgt som referent.
Gunnar Enevoldsen og Gunver Laursen valgt som stemmetællere.
Ad 2
Steen Rågård fremlagde formandens beretning. Et historisk tilbageblik: 12/12 2011 stiftende
generalforsamling, 23/2 2012 ordinær generalforsamling, 20/9 ekstraordinær generalforsamling, og nu altså vores ordinære 2013 generalforsamling. Vi havde én hovedambition: At redde Haven
fra plov og lignende trusler. Det er opfyldt.
Formanden takker såvel de mange frivillige som det daglige personale for den indsats, som gør det
muligt at have åbent for gæster samt afvikle arrangementer.
Der er gjort erfaringer af mange slags, - bl.a. afspejlet i de ændringer, som bestyrelsen foreslår i
dag. En større udfordring har været, at vores oprindelige ”økonomi-mand” og kasserer Jørgen
Bollesen fik job i udenrigstjenesten og blev udstationeret i Mosva. Vi har været heldig med at
Henning Dinsen, Elin Kyhl og Gunnar Enevoldsen tog over på økonomi, så vi fik et ordentligt
overblik.
I dag foreslår bestyrelsen at nedlægge aps'et og lade selve foreningen være ene om at stå for
ejerskab og drift. Det vil forenkle både organisation og økonomi noget.
Bestyrelsen synes, vi er i en god gænge. Fortsat stort fokus på økonomien, - Havens gamle
akilleshæl.
Vi solgte folkeanparter for næsten 200.000 kr. i 2012. Vi har endnu ikke løftet opgaven med at
inddrage erhvervs-sponsorer og kontakter, - det skal gerne ske i år.
Odder kommune har i 2012 + 2013 støttet med årligt kr. 340.000 i driftstøtte. På grund af EU's ”de
minimis regler” er det ikke for øjeblikket en mulighed at komme på finansloven.
Via LAG ansøgt om 3 projekter: Solceller, halmtelt og tunnelvækthus. Solceller gik hurtigt igennem
alle 3 led og er allerede monteret og kørende. De 2 øvrige projekter er gået igennem de 2 lokale
led, men ligger hos ministeriet nu, - og vi afventer. Projekterne har en samlet værdi af ca. 300.000
kr.
Vi har fremad også store økonomiske udfordringer, - og vi vil fortsat have vort fokus der. Der skal
både være plads til drift og udvikling. – At sætte tæring efter næring ER vores model.
Vi anser ikke det frivillige engagement som bare nødvendigt, men tvært imod som en styrke i sig
selv.
Af kommende projekter har vi altså: Tunnelvæksthus, halm-legetelt, en ny hjemmeside med flere
muligheder for bl.a. nethandel og forum for frivillige. Vi får 2 kalve og en ammeko fra Odder
Kogræsserforening til at gå i Haven denne sommer. Jens Thejsen arbejder på en ide med en
blomsterflod. En gruppe arbejder med en masterplan for Havens fysiske anlæg og en anden
gruppe med udvikling og realisering af erhvervs- og sponsor ideer. – Vi har gang i mange gode
samarbejdspartnere og der er mange ideer. De ideer og forslag, som blev indhøstet på
frivilligmødet i november 2012 arbejder vi også stadig med.
Der har i 2012 været en del ret forskellige arrangementer i Havens væksthus, - fester, møder,
undervisning, foredrag mv. Det fortsættes vi med i 2013. Aktuelt arbejder der på en aktivitet i
samarbejde med RenoSyd + der er aftaler med Odder Musikskole om sommerkoncert i cirkustelt
fra Cirkus Krone lørdag 1/6 kl. 15. Søndag 2/6 kl 16 giver Cirkus Krone offentlig forestilling i Haven.

Der udspandt sig en debat om formandens beretning.
Ad 3
Henning Dinsen fremlagde regnskab for Økologiens Venner. Det har været udfordrende at tage
tråden op efter Jørgen Bollesen. Elin, Gunnar og Sanne har hjulpet.
Regnskabet blev godkendt enstemmigt.
Regnskab for Økologiens Have aps fremlagt. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Der blev fra flere i forsamlingen udtrykt bekymring i forhold til fremtiden. – Kan vi tjene penge
nok? Bestyrelsen svarede, at det jo netop er i fokus, - og at der er fortrøstning i forhold til fremtid.
Vi vil formentlig fortsat skulle køre på lavt blus de kommende år, men økonomien er stabil. Vi
begyndte 2012 med 0 kr. på kontoen. Vi afslutter 2012 med en positiv egenkapital (ca. 147.000 kr.
for forening og aps tilsammen) og driftskapital på kontoen.
Der er udarbejdet ny kontoplan, som gør det nemmere at følge økonomien løbende samt et
realistisk budget for 2013.05.28 Det blev aftalt, at regnskab med noter skal lægges på
hjemmesiden… Og næste år skal regnskab udsendes til medlemmerne før generalforsamlingen.
Også budget for 2014 lægges på hjemmesiden.
Ad 4
Medlemskontingent blev besluttet således:
Enkeltmedlem (som også giver årskort for 1 voksen + børn til Haven ) kr. 150, - pr. år
Dobbelt (som også er årskort for 1 voksen + gæst + børn) kr. 250,- pr. år
Fælles A/ kollektivt medlemskab (som ikke inkluderer årskort) kr. 350,- pr. år
Fælles B /kollektivt medlemskab (incl. årskort) kr. 1.500,- pr. år. (typisk for institutioner og lign.).
Der udspandt sig en debat om, hvorvidt institutionskort måske er lidt dyre…og der blev foreslået
at opkræve kr. 5 i entre for børn. Bestyrelsen vil drøfte forslagene og de kan så tages op igen på
næste generalforsamling.
Ad 5
Steen Rågård præsenterede diagram over nuværende organisering + diagram over forslag til
fremtidig organisering.
Advokat Lars Broni holdt oplæg om, hvorfor det foreslås at nedlægge aps og fremover være
organiseret rent som forening. Proces med nedlæggelse af aps er ret enkelt, men procedure skal
følges og der skal træffes aftale med Merkurbank.
Alle folkeanpartshavere skal spørges, om de er med på, at folkeanparter efter det nye forslag
derved bliver til rene støttebeløb. Bestyrelsen antager, at dette ikke vil volde store problemer, idet
det hele tiden har været tydeligt, at anparter i Økologiens Have ikke er omsættelige værdipapirer,
- men netop støttebeløb.
Bestyrelsen foreslår, at lade Lars Broni stå for proces med likvidation af anpartsselskabet.
Der vil være en engangsudgift i 2013 til bl.a. stempelafgifter og advokat. Dette er medtaget i
bestyrelsens budgetforslag.
Ad 6
Bestyrelsens forslag til ny organisering uden anpartsselskab blev enstemmigt vedtaget.
Ad 7
Forslag til vedtægtsændringer, - som følge af beslutning under pkt. 6 – blev fremlagt.
De enkelte forslag blev drøftet og der blev foretaget mindre forbedringer i formuleringer.
De tilrettede vedtægter blev enstemmigt vedtaget. De lægges på hjemmesiden.
Ad 8

