Referat Økologiens Have ordinær generalforsamling 08.06.2021
1.

Valg af dirigent
Freddie Vedel Nielsen valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at foreningens vedtægter
ikke er overholdt mht. indkaldelse til generalforsamling samt regnskab på hjemmesiden.
Bestyrelsen beklagede og henviste til corona situationen. Dirigenten og fremmødte på
generalforsamlingen godkendte, at ordinær generalforsamling er lovlig og beslutningsdygtig,
idet der blandt de fremmødte ikke var indvendinger

2.

Valg af referent
Lars Vilhelm Hansen valgt

3.

Valg af stemmetællere
Ingen valgt

4.

Formanden aflægger bestyrelsens beretning
Mikael Elke Lund aflagde bestyrelsens beretning. Ingen bemærkninger til beretning.

5.

Godkendelse af revideret årsregnskab
Helle Fiskbæk fremlagde revideret årsregnskab 2020
Regnskab godkendt

6.

Fremlæggelse af budget 2021
Sanne Rubinke fremlagde budget 2021
Bestyrelse arbejder med planer om fortsat renoveringer af bygninger og indgangsport samt
bedre produktionsforhold for planteproduktion herunder opførelse af nyt væksthus med
spirehus og vandingssystemer. Bestyrelse er langt fremme med at kunne hjemtage nyt
fordelagtigt lån på op til kr. 500.000 til at finansiere nogle af disse investeringer.
Ingen bemærkninger til budget 2021

7.

Fastsættelse af medlemskontingenter
Bestyrelsens forslag til uændrede medlemskontingenter vedtaget

8.

Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

9.

Valg af Kasserer (Helle Fiskbæk genopstiller)
Helle Fiskbæk valgt

10.

Valg af næstformand (Anne Grau genopstiller)
Anne Grau valgt

11.

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. På valg er Henning Steensgaard (genopstiller),
Henrik Woer (genopstiller) og Betty Fruerlund (indtrådt som suppleant. Ønsker at opstille)
Henning Steensgaard, Henrik Woer og Betty Fruerlund valgt

12.

Valg af suppleanter
Ole Mouritsen valgt som 1. suppleant
Camilla Fabricius valgt som 2. suppleant

13.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Genvalg af christensen & Kjær

14.

Daglig leder, Sanne Rubinke fortæller om dagligdagen i haven
Sanne Rubinke fortalte om dagligdagen i haven, som i 2020/21 har været ramt af Corona
restriktioner.

15.

Eventuelt
Jens Steinicke havde et indlæg og opfordringer til foreningen og medlemmerne til at
anvende grøn strøm
Ole Mouritsen fortalte om specielle bakterie miljøer med kvælstofsamlende egenskaber,
som vil have gavnlig påvirkning på udplantningsplanter. Ole opfordrede havens gartnere til at
arbejde med denne gamle viden.
Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter foreningen bød på kaffe og kage.

Odder d. 21. juni 2021

Lars Vilhelm Hansen
referent

