Referat

af generalforsamling i Økologiens Have

Tirsdag d.17. april 2018 kl. 17.00
D ags orde

n ifølge vedtægter.

1. Valg af dirigent
2. Yalgaf referent

3. Valg af stemmetællere
4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
5. Godkendelse af revideret årsregnskab
6. Fastsættelse af medlemskontingenter
7. Indkomne forslag.
8. Valg af formand eller af kasserer og næstformand.
9. Valg af øvrtge bestyrelsesmedlemmer
10.Va1g af suppleanter

I

2018 er det valg

af formand.

11.Valg af revisor
12.Eventuelt.

Eftet generalforsamlingen fortalte den daglige leder, Sanne Rubinke om hverdagen

i

Haven.

L.Dirigent.

Freddie Vedel Nielsen valgt

2.Referent.

Mikael Elke Lund valgt

3.Stemmetællere.

Dorte Nielsen og Lene Askhim valgt

4. Bestyrelsens

beretning.

v

/

formand Elin I{ytrl Svendsen

"Økologiens Flaves kerneområde er at drive en stor økologisk demonstrationshave,
lave offentlige aktiviteter året rundt samt rundvisninger for forskellige måIgrupper".
Således er mål 1 i bestyrelsens strategi beskrevet, og det er bestemt den store bedrift, at

holde kerneområdet i funktion.

Det har Havens leder Sanne Rubinke, de mange trivillige og de få, øvnge aflsatte præsteret
igen i 2017. Det, der møder gæsterne, er resultatet af mange forskellige arbejdsop ga-ver,
hvoraf langt de fleste kun bemærkes, når de ikke bliver gjort. Der er opgaver som lugning,

variding, græsklipning, vask og rengøring administration, dyrene der skal have det godt,
skiltning, v^ter det skal sendes og bestilles, opdateringer på de elektroniske medier,
reparationer og anden vedligehold.
Gæsterne
-er en blandet skare. Der er borgere med medlemskab, som kommer maflge gaflge om
året. Der er 6ndags turister fra ind - og udland, der er højskoler og institutioner, og der er
gæster til de private og offentlige
der holdes i væksthuset. Det er
^ttflgementer,
skolebørn, der fhr undervisning om have, rhvarer og mad. Der er børnehaver og
dagplejere. De sidste skal altid omkring dyrene.
Gæsterne og alle Havens medarbejdere henter en bid økologi og natur
Have.

Markeds

i Økologiens

føing o g aff angementer

I201,7 har der været omtaler af arangementer m.m. i Odder avis, Florsens Folkeblad og
Århus Onsdag. Åthusianerne har mødtHaven til forårets Plukkmarked på Godsbanen,
hvor Haven har haft en stand med information og varer. Flaven har også haft stand på
Odder Bibliotek.
Haven et fortsat aktiv ph facebook og instagram. Hjemmesiden kan nu ses på mobilen.
De frivillige har lige fået egen facebook gruppe. Her efter påske var det dejligt atlæse, at
de andre frivillige havde været til Plukkmarked igen i hr, og at en anden frivillig roste
indretningen af væksthuset.

I201,7 fik Økologiens Have et logo. Bestyrelsen havde meget lettere ved at blive enige om
efl strategi end at finde salrunen om et logo. Men vi fik 6t, som flu er i brug. Da det kom
på facebook {ik det 48 "likes", så vi håber, at omgivelserne kan Iide det.
Artangemeriterne i201,7 bestod af de indarbejdede store Lrrangemeflter som Sankt Hans
og Grøn Festival. I sommerferien er der mad over bål og aktiviteter ved dyrene. Til
påske klovbeskæring, kyllinger og nu også påskelege, hvor man skal rundt i haven og
finde æg.
På søndagene er der jo fortsat rundvisninger med et meget varTeretindhold og med
fantastisk stØtte fra velkvalificerede rundvisere.

Den Grønne festival gk tigus godt, med oplæg i et debattelt og marrge stande og musik.
Vejret var med os.
Kursusdelen bød på pileflet, urteworkshop og birkesaft produktion.

Netbutikken er udvidet i 201,7 og betalingssystemet paypal blev udskiftet med Quickpay.
Netbutikken skal generere indtægter, men den er også en rigtig god reklame. For nhr man

sidder og leder efter frø på nettet så dumper mun ind
garig i ens liv.

i Økologiens Flave, måske for førcte

Økologien
Fagligheden i Havens planteproduktion holdes oppe af Havens gartner Flanne Næsborg
Hansen og en gartnerelev. Eleven fra 2017 har lige bestået med et 12 tal.
Besøgshaven stØttes tillig. af gartner-og landbrugsfaglige kapaciteter blandt Havens
frivillige og blandt trivillige i de organisationer, der bidrager til Haven, som pilefletterne,
biavlerne, flerkræavlerne o g ornitologerne.

Alle bidrager til formidlingen fraHaven.
Der et tndføt et undervisningstilbud til de frivillige på visse torsdage.
Økologiens Have er nu certificeret Økologisk landbrug, og planteproduktionen er
certificeret økologisk.I201.7 blev cafeen certificeret med guldmærket. Så cafeen i
Økologiens Have er nu med på hjemmeside og App over økologiske spisesteder.

Fælleshaven.
Fælleshaven bor til leje

i

Økolog1ens Have.

I fælleshaven har der i

201.7 -været 33

medlemmer, det salnmen har dyrket jorden. Fælleshaven har i2017 søgt fonde om stØtte
til eget drivhus og kan nu realisere det. Fælleshaven har afholdt 6 arbejdsdage med god
tilslutning, den sidste i november med evaluering, erfaringsopsamling, madlavning og
fællesspisning i Økologiens Flaves væksthus.

Årsregnskabet for 2017
Udviste et underskudpå,2.232 kr. Egenkupitalen er derfor næsten uændret ift.2016 og er
ph 66.51,6 kr. Indtægterne steg med 49.000 kr. ift. 2016. Støtten fra Odder Kommun e \rur
300.000 kr. i201,7, og den stØtte er Haven også sikreti2018 og 2019.

Bestyrelsesarbeidet.
Som bestyrelse følger vi den strateg, vi lavede t januar 2017. Den kan ses på
hjemmesiden. Strategien t^gerr.i op en garrg om året og laver evt. korrektioner.
den i januar i201,8 og fandt den fotsat i orden, så den køru vi stadig efter.

Vi

så på

Bestyrelsenhx i 2017 afholdt 4 bestyrelsesmøder plus to temamøder; 6tmøde om
økonomien og 6t om strategi. Dvs. i alt 6 møder i 2017 .

Landsforeningen Praktisk Økologi.
Den Økologiske Flave, som haven hed indtil 201.2, blev grundlagt at landsforeningen
Praktisk Økolog1. Derfor harHaven altid haft et samarbejde med tidsskriftet "Praktisk
Økolog1" og hjemmesiden "Havenyt".I2017 fik tidsskriftet sit lager placeret i Haven.
Bestyrelsenhar r jan:uar 201,8 holdt et fællesmøde med Praktisk Økologis bestyrelse, for at

Øge samatbejdet om andre konkrete opgaver,

til en start er det Havens webshop. Men der

er også tanker om deling af kontor i Haven.

Udfordringerne
Den store udfordring er skulle klare kerneopgaverne med sh fhlørlkroner og faciJiteter,
^t
som vi gør. Derfot er det \4gtigt at al investering afstedkommer indtægter og bedre
forhold for de frivillige og medarbejderne.

I2017 valgte bestyrelsen at forhøie Havens banklån hos Merkur, så der kunne købes nye
gardiner til væksthuset. Det var vigtigt ift. komforten og udseendet derinde. Det giver
flere arangementer i huset til.a. private fester, komsammerrer og arrøngernenter med
rundvisning og mad.
Haven har Iige fået en foreløbig permanent alkoholbevilling, og vi forventer at den
godkendes i Odder Bevillingsnævn til sommer. Det betyder ztr.rranflu som gæst kan købe
øl og et glas vin i cafeen og nyde det i Haven.
Fundraising og udvikling er det meget svært
fåL t:id frJ.I 201,7 fik Haven en del støtte til
^t
en bålhytte, oB vi vil lave en indsamling til resten. Mht. hvad der skal sØges midler til, så
prioriteres køkkenfaciliteter (til have- og madkurser, møder, gæster) og faciJiteter til
ansatte og frivillige. Bestyrelsen har gjort tilløb i201,7,intentionen er atnå længere
hermed i201"8.

Tak
Tak til Odder I(ommune fot driftsstøtten 1201.7 , og tak til de privatpersoner og
foreninger, det har støttet Haven økonomiski2017. Det er glver ikke kun kontant
opbakning til Haven men også psykisk opbakning til fiivillige og ansatte.

Det kan kun lade sig gøte at drive Haven, fordi de ansatte og fiivillige skaber så godt et
mjJi, til daglig så de fleste frivillige bliver og nye får lyst til at bidrage. Tilsammen får vi
Haven til at virke.

J.g r.il på bestyrelsens vegne sige tusind tak for Sanne Rubinkes og alle Øvrtge
medarbejderes kvalificerede og vedholdende indsats for Havens drift og udvikling. Tusind
tak. ...
Beretningen blev godkendt.

5.Årsregnskab

v/kasserer Henry Lind

Årets resultat er -2.232 kr. Der er mindre salg af varer og ydelser, pga. sumarbejdet med
Himmel og Hav, men der også tilsvarende færre udgifter til indkøb af fødevarer til caf6en.
Plantesalget et stØrre, takket væretHannes indsats. Lidt mere i entre, pga. prisforcgelse af
entr6 til Haven. Kassedifferencen skyldes sandsynligvis, at der er rndfønMobilePay, som

også er blevet slået ind i kassen som kont ant. Lønudgifterne har værethøjercpga. unge
ansatte, som passet caf6.en.

Regnskabet blev godkendt.

6.Medlemskontingent.
Bestyrelsen indstillede at kontingenterne forblev uændrede, hvilket blev godkendt.

T.Indkomne forslag. Der var ikke kommet forslag.
S.Valg af formand. Elin genopstiller og blev genvalgt.
9
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af øvige bestyrels e smedlemmer.

Nick Sundedand genopstiller ikke.
Dorte Nielsen genopstiller for 6thr. Dorte er næstformand og burde ikke have værctpå.
valg i år, men pga. ombytning af poster i bestyrelsen tidligere, er der kommet rod i
systemet. Dorte redder systemet ved kun at opstille for 6t hr, sh det nu passer med at
næstformandsposten er på..alg i 2019. Dorte blev valgt for 6t fu.
Anne Grau blev valgt til bestyrelsen.

l0.Valg af suppleanter. Marion Møller genopstiller ikke. Følgende blev valgt. Henning
Stensgaard (1. suppleant) og Gina Garrido (2. suppleant)

ll.Valg af revisor. "Christensen

og l{jær,,, Odder, blev genvalgt

12.Eventuelt
Tak og gave til Nick for hans indsats som bestyrelsesmedlem. Ligeledes tak til Marion,
der var suppleant. Marion fik tak og gave tidligere på dagen.
Lars Hansen foreslog bestyrelsen, at fremlæggelse af budget og efi. godkendelse bliver et
fast punkt på generalforsamlingen. Det vil være mest korrekt, at fh d.etmed i vedtægterne.
Lene Askhim laver et link til sponsorstrØm, så man via sit elforbrug kan donere penge
Økologiens Have
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