Generalforsamling i Æbleværkstedet Nonnetit
Onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00
Velkomst v/ Formand Peter Løn Sørensen

Dagsorden for afholdelse af ordinær Generalforsamling:
1
Valg af Dirigent
Valg af Referent
Valg af 2 stemmetællere
Dirigent: Verner Jensen
Referent: Stine Maarbjerg
Stemmetællere: Jens Westphael og Poul Eivind Christensen
2
Bestyrelsens beretning:
Formand Peter Løn Sørensen fremlægger Beretning i 3 dele: Forening, projekt værkstedet
og Malergården - se bilag.
Vi mangler stadig ca. 30.000 kr. i støtte. Vi venter på de seneste ansøgninger.
På sigt kan der genereres arbejdspladser i æbleværkstedet.
Æbleværksted har fremtidsvisioner om lokale aktiviteter, der støtter innovation og
udviklingen af Det Gode Liv i Odsherred
Beretninger fra div. Udvalg:
Trægruppen: Malergården - der er plantet ca. 100 træer af 33 sorter i Plantegenetisk
projekt på Malergården, der skal laves forsøg med klima, jordbund mv. og forskes i
frugternes anvendelse. Konsulent er Erling Frederiksen. Tak til museumsdirektør Jesper
Knudsen og Odsherreds Kunstmuseum for jord og plads til projektet.
Arrangementsgruppen v/ Rie Boberg: Vi har brugt flest kræfter på indvielsen. Fortælleturene har været gode arrangementer.
I denne sæson: 19. april kommer Pometmester Lisbet Larsen, der vil blive rundtur på
Malergården og foredrag kl. 19:30
Grundlovsdag deltager Æbleværkstedet i Slow Food´s aktion 100 haver til Afrika - som
Pop Up restaurant
Indretningsgruppen: har snart udspillet sin rolle, da værkstedet næsten er færdigindrettet.
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse – v/ Kasserer Henrik Bang Jensen
Udgifter: 226,612, indtægter: 255.446 – ergo, vi har overskud på 28.834 i 2011
Foreningens Budget - minimum for 2012: 16.000 kr. til basal drift
Forsikringer:
Inventar og maskiner skal forsikres mod brand og tyveri.Der skal være arbejdsskadeforsikring – bestyrelsen vil sige ja til tilbud fra Odsherreds forsikring

Alt i alt – økonomien hænger sammen!

3
Indkomne forslag pr. 25. feb. 2012:
1. Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om tilladelse til at forlænge kassekreditten
hos Merkur Bank – VEDTAGET
2. Bestyrelsen stiller forslag til vedtægtsændring af §9, stk 2. Ny ordlyd: Endvidere vælges
på generalforsamlingen 2-5 suppleanter for 1 år ad gangen. - VEDTAGET

4
Godkendelse af kontingent – Bestyrelsen foreslår at kontingenterne forbliver uændrede
VEDTAGET

5
Valg til Bestyrelsen:
På valg til bestyrelsen er: Peter Løn Sørensen, Rie Boberg og Henrik Bang Jensen.
Peter Løn Sørensen og Rie Boberg modtager genvalg. GENVALGT
Henrik Bang Jensen genopstiller ikke.
Bestyrelsen foreslår Astrid Jensen som nyt bestyrelsesmedlem. VALGT
Valg af Bestyrelses-suppleanter for 1 år.
På valg som bestyrelses-suppleanter er: Eva Bløcher, Thorrill Sørensen, Lisbeth
Kaspersen, Valter Jensen, Jens Wolther - ALLE ER VALGT

6
Ekstra punkt:
Valg af Revisor: Knud fortsætter
Valg af Revisorsuppleant: Poul Eivind Christensen

7
Evt.:
-Opfordring til at samarbejde med Fritisdborger.dk i Asnæs – det gør vi.
Og med GeoPark Odsherred, det er oplagt. Men – vi skal beholde vores egen rolle og
historie
-Vi har fået nye Visitkort, som også kan fungere som bogmærker på biblioteket
-Opfordring til at beholde Nonnetit-foto som vores kendetegn og blikfang
-Æbleværkstedet forærer en Nonnetit til Henrik Bang !!

Vi har fået foræret en original antik Rynkeby mostpresse og æblekværn

