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Dagsorden ifølge vedtægter.
1.Valg af dirigent
2.Valg af 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. I år er det valg af næstformand og kasserer.
9.Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
10.Valg af suppleanter
11.Valg af revisor og revisorsuppleant
12.Eventuelt.
1. Sanne Rubinke
2. Pernille Outzen
3. Dorte Nielsen og Ulla Poulsen
4. Indkaldelse er lovlig varslet. Årsregnskabet har været tilgængeligt på hjemmesiden. Der er ikke
fremkommet ændringsforslag fra medlemmer. Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer.
Bestyrelsens beretning v / formand Elin Kyhl Svendsen
Om udvalgte emner fra 2016 og lidt nyt fra i år
Den store bedrift for Havens leder Sanne Rubinke og alle medarbejderne, er at holde hele Haven
kørende; med pasning af det grønne, dyrene, gæsterne, cafe, butik, arrangementer, administration,
økonomi etc. Men selv oven i dette, at holde hele organismen i funktion, er der sket nyt i 2016.
Den 5. juni blev Havens 25 års jubilæum fejret. 25 år var gået siden det første spadestik. I den
forbindelse blev der udgivet en jubilæumsbog. Den er redigeret af Ib Salomon, og et
jubilæumsudvalg fra Haven stod bag. Titlen er at Haven har slået rod. Den kan købes i butikken og
over Havens netbutik. Det er en slags sofabordsbog. Kan læses i bidder, eller man kan kigge
billeder.
Hjemmesiden har fået nyt look , og netbutikken på hjemmesiden er kraftigt udvidet, så man
udover medlemskaber og støttebeløb, også kan købe økologiske frø og bøger. Den kan også ses på
smartphones. Haven er desuden på Instagram og facebook siden er aktiv.

Både på hjemmesiden og på facebook kan man følge med i arrangementerne, for udover de store
arrangementer, som marked og Sankt Hans, er der aktiviteter for de besøgende hver søndag, samt
mad over bål i sommerferien, særlige påske og efterårsferiearrangementer m.m.
Flere arrangementstyper afprøves, f.eks. morgenmeditation. Derudover tages der også udenfor
Odder. Her i foråret har Havens medarbejdere haft en stand på Plukk Markedet på Godsbanen i
Aarhus.
Der blev afholdt en Grøn Festival i august med ca. 1200 gæster. Det kræver mange timers arbejde
at planlægge og afholde det. Derfor var planlæggerne, i tvivl om hvorvidt de ville lave det igen, og
der blev annonceret efter frivillige. Det var derfor en rigtig glædelig nyhed, at der igen var frivillige,
der vil lave en festival. Så i 2017 er der Grøn Festival søndag den 27 august.
Kursusdelen: Her afprøves forskellige emner, f.eks. birkesaft, mad med gran og urteworkshops.
LAR projektet (Lokal Afledning af regnvand) . I Haven demonstreres lokal afledning af
regnvand. Det består af grøfter, med og uden riste over, vandhuller til opsamling af drænvand. De
eksisterende anlæg i Haven er en del heraf, bl.a. regnvandsopsamling fra parcelhustaget og
Sedumtaget over biudstillingen. Der mangler ganske lidt på anlæggene og skiltning er på vej.
Landbrugsdelen i Økologiens Have er beskrevet på hjemmesiden. Landbruget i Haven er under
økologi –omlægning, hvilket er helt færdig i 2018.
Plantesalget blev økologisk certificeret i 2016.
Endnu en certificering er på vej- spisemærket i guld, det kræver en del administration der skal
indarbejdes.
Økonomien; Odder kommune kom midt på året med et sparekatalog, hvor én af posterne var en
beskæring af støtten til Økologiens Have. Der var en fantastik opbakning lokalt til Haven. De
frivillige i Haven samlede 493 underskrifter ind til støtte for Haven. De blev overrakt borgmesteren.
Bestyrelsen fik pressemeddelelser ud, og der blev også lavet en video, der blev spredt på facebook.
Flere, både borgere udenfor Havens kreds og frivillige, indsendte høringssvar og skrev læserbreve.
Andre borgere deltog i de lokale høringer, hvor de fortalte om Havens virke og betydning. Haven
undgik ikke besparelsen. Den kommunale støtte til Haven faldt til 300.000 kr. om året i 17, 18 og
19, for helt at bortfalde i 2020.
Bestyrelsen, den daglige leder og alle andre aktive vil selvfølgelig fortsætte det gode arbejde mod at
øge salget fra cafe, butik og netbutik, øge plantesalget og øge antallet af betalende medlemmer og
gæster etc.
2016 regnskabet endte desværre med et underskud på 82.000 kr. efter renter og afskrivninger.
Sidste år var der et overskud på 85.000 kr. Egenkapitalen er på 69.000. I år er der derfor lavet et
likviditetsbudget udover et almindeligt årsbudget. Så økonomien kan følges måned for måned, og
der kan reageres hurtigt på afvigelser fra budgettet.
Det blev også i 2016 at Fælleshaven i Økologiens Have kom til. Den er organiseret som en
forening. De skriver på deres facebook: ”Vi er nu 32 voksne og en god sjat børn. I 2017 har vi en
ambitiøs dyrkningsplan med over fyrre forskellige slags grønsager og urter + frugttræer og nødder.
Målet er en høj grad af selvforsyning,” Fælleshaven er også med til at inspirere Havens gæster.

Bestyrelsen har afholdt 5 ordinære bestyrelsesmøder i 2016. Derudover en temadag hvor vi, under
Henry Linds ledelse, arbejdede videre på en strategi for Haven.
Mission, vision og strategi. Bestyrelsen og Havens leder Sanne fik i januar færdiggjort Havens
mission og vision samt bestyrelsens strategi for Haven til og med 2020. Den kan læses på
hjemmesiden. Strategien indeholder bl.a.
At Søge midler til køkken, møde og kursusfaciliteter i forbindelse med væksthuset. Dette arbejde
er i gang nu.
Et andet punkt i strategien er at udvikle Haven som social-økonomisk virksomhed, hvilket bl.a.
betyder registrering som Social Økonomisk virksomhed. Fordelen er at det er en kendt
organisationsform med bestemte regnskabskrav, og det gør det lettere at indgå aftaler og
partnerskaber med andre.
Endnu et strategipunkt er at Styrke samarbejdet med Landsforeningen Praktisk Økologi både
fagligt og via projekter og arrangementer. Det der konkret er sket er, at Haven nu huser foreningens
lager af tidsskriftet Praktisk Økologi. Derudover har der været møder om ideer til
projektsamarbejder.
Tak Der bliver gjort et kæmpe arbejde af Havens frivillige, praktikanter og de ganske få lønnede
medarbejdere. Der er plads til flere frivillige i den dejlige have, ikke mindst i café og butik. Det er
en god post, for her får man rosen at høre fra gæsterne.
Det er et flot arbejde. Der både opleves som gæst og i dagligdagen. Jeg nyder at komme på besøg,
og jeg vil på bestyrelsens vegne sige tusind tak for Sannes og alle andres vedholdende indsats.

Fra Sanne Rubinke, leder:
Et vanskeligt år økonomisk – Haven er sårbar; bl.a. spiller vejret ind. Sidste år i 2016 havde vi en
kold start, men i maj og juni blev det bedre. Dog blev det en kold sommer. Det lave gæstetal kunne
mærkes økonomisk.
De frivillige i haven har en utrolig stor betydning, og når Sanne er ude og holde foredrag er folk
rundt omkring imponerede over, hvordan frivillige i Økologiens Have betyder, det kan lade sig gøre
at drive stedet. Haven bliver flot holdt af de frivillige.
Mange samarbejdspartnere i 2016: Dansk Naturfredningsforening, Ornitologerne, Praktisk Økologi,
Dansk Ornitologisk Forening m.fl.
Vi er et team af folk, som har mange ideer og gode til at komme med ideer og udvikle haven. Vi
bliver bakket op af bestyrelsen.
2017 har haft en god start – særligt i maj. Et nyt samarbejde er mad til arrangementer leveret af
Himmel og Hav. Haven står stadig for mindre arrangementer.
Vi har fået økologiske køer – tidligere har køerne ikke været økologiske. I næste uge kommer der
også økologiske grise.
Opfordring til en tur rundt i Haven – den er flot. Planteskolen har også meget forskelligt at byde på.
Spørgsmål vedr. f.eks. Fælleshavernes stemmeberettigelse som forening. Fælleshaverne har en
stemme som institutionsmedlemsskab.

Spørgsmål vedr. at være socialøkonomisk virksomhed, og hvad det indebærer? Muligheden for at
Haven er et sted, som kan have flere borgere i beskæftigelse end en enkelt, som det er tilfældet lige
nu. Det kræver en certificering. Den giver mulighed for at ansætte folk på særlige vilkår og i
praktik. Derudover kan det betyde en ansættelse til opgaven.
5. Kasseren forelægger et revideret regnskab.
Salg af varet samt entreindtægter var mindre end budgetteret. Bog trykt i forbindelse med jubilæum
har ikke givet overskud endnu, men der er stadig en del bøger til salg.
Underskuddet for regnskabsåret er -81.907.
Fremlæggelse af balancen. Spørgsmål til gælden. Både den langfristede og kortfristede.
Spørgsmål til om bestyrelsen har overvejet en ny støttekampagne, ligesom da Haven startede op
efter konkurs. Bestyrelsen skal overveje økonomiske muligheder; også fondsstøtte eller banklån.
Vi har lige nu fået bevilliget 30.000 fra Naturstyrelsen – det er 50% af det beløb vi har søgt til en
overdækket bålplads.
Ideer: Badges v. indgangen til at sprede interesse for Økologiens Have. Snak om brugen af
sponsorater samt samarbejdsmuligheder med kommunen.
Hvis ideerne skal føres ud i livet, kræver det altid frivillige hænder, og dem kan vi bruge flere af.
Haven skal i visionen være økonomisk og socialt bæredygtig.

Budget 2017: Vi har prøvet at lave et så realistisk budget som muligt.
Entreindtægter for voksne er steget fra 30 til 40 kr. Plantesalget er stigende og priserne er sat lidt op.
Udgifter til lønninger er hævet lidt, da der er ungarbejdere ansat til cafeen, da vi ikke har nok
frivillige til opgaverne.
Vi arbejder måned for måned med et likviditetsbudget.
Spørgsmål til nedskrivninger af bygninger og procentsatser. Det skal vi være opmærksomme på, og
der er en dialog med revisoren om afskrivningsreglerne.
6.Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser. Det vedtages.
7.Indkomne forslag.
Forslag fra bestyrelsen vedr. ændringer i vedtægter.
§2: Forslag vedrører certificering af Økologiens Have som Socialøkonomisk virksomhed. Vedtaget.
§4:Dernæst også forslag om ændring i pkt. 11(valg af revisor). Vedtaget.
§4:Regnskabet skal være tilgængeligt digitalt for foreningens medlemmer...Vedtaget.
§5: Der skal føres referat over bestyrelsens beslutninger. Hvis et medlem er uenig i en beslutning
medtages dette i referat. Vedtaget.

8.Valg formand, næstformand og kasserer:
Kasserer: Henry Lind vælges igen.
Næstformand: Dorte Nielsen vælges igen.

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Mikael Elke Lund
Helle Fiskbæk
Lene Askim
10. Valg af suppleanter:
Marion Møller
11:
Revisor Christensen og Kjær er valgt.
12.
Fælleshaverne føler sig godt tilpas i rammerne.
Forslag: Hvis man melder sig ind, får man jubilæumsbogen som gave. En
medlemshvervekampagne. Eller medlemmer får gaver for at skaffe et nyt medlem.

