Stiftende generalforsamling den 2/4 2020
Tilstede: Cathrine Dolleris, Johnny Berthelsen, Siri Reiter, Daniel Nørgaard, Penelope
Cathmont, Birgitte Øyås, Karsten Wagener, Anna Agger, Torben Christensen, Jens Johan
Dahlkild

Dagsorden
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Valg af ordstyrer
Valg af referent
Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse
Forslag til vedtægter
Forslag til fremtidigt arbejde og aktiviteter
Forslag til budget og kontingent
Valg til foreningens bestyrelse
Valg af revisor
Evt.

Ad. 1 Ordstyrer: Cathrine
Ad. 2 Referent: Anna
Ad. 3: At støtte permakulturprojekter på Orø, der på sigt gør øen til en giftfri, biodivers,
regenerativ, pløjefri og affaldsfri ø, der modvirker klimaforandringer og hvor skovlandbrug,
fælleseje og fællesskab trives, ved at forpagte og opkøbe landbrugsjord og formidle gennem
aktiviteter og demonstrationsbrug.
Ad. 4: Der er forskellige ønsker om mindre rettelser, som tages op ved næste
generalforsamling:
- Skal der være 5 medlemmer i bestyrelsen?
- Bør lejere af jord i foreningen have en særskilt rolle i bestyrelsen som
“lejer-repræsentant” mhp. at forhindre inhabilitet og/eller manglende repræsentation?
Der er ikke umiddelbart behov for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Vedtægterne godkendes.

Ad. 5:
1.
2.
3.
4.
5.

Medlems-kampagne: informere om foreningen og skaffe medlemmer :)
Crowdfunding, salg af andele, salg af træ-sponsorater, osv.
Podning af træer og buske
Plantning af træer og buske
Indhegning med dyrehegn (de søde hjorte skal forhindres i at klø deres pæne gevir
på de spæde træer) og rod-net (mod mosegrise som elsker at spise rødder)
6. Samarbejde med andre foreninger, her i blandt særligt Have affaldsprojektet.

Ad. 6:
Budget
Poster pr år

Udgifter

Forpagtningsafgift for ca 3 ha

12.000 kr.

Indtægter

Udlejning til Anna 1 ha = 10.000 m2

4.000 kr.

Udlejning til Daniel 2.000 m2

800 kr.

Medlemskontingenter fra fx 20 medlemmer af 360 kr. pr år

7.200 kr.

Crowdfunding, salg af træ-sponsorater

10.000 kr.

Aktiviteter: podning af træer, plantning, indhegning mv.

10.000 kr.

Ialt

22.000 kr.

22.000 kr.

Forslag til medlemskontingent på 360 kr. pr år vedtages.
Ad. 7:
Der skal ifølge vedtægterne vælges 3 medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter.
Til medlemsposterne vælges: Cathrine Dolleris (for 2 år), Daniel Nørgaard (for 1 år) & Anna
Agger (for 1 år). Til suppleantposterne vælges: Siri Reiter & Birgitte Øyås.
Ad. 8: Der foreslås Charlotte Seiberg eller Hanne Floor. Bestyrelsen vil tage kontakt til dem.
Ad. 9: Næste møde er konstitution af bestyrelsen som afholdes den 4/4 2020 kl. 19.
Underskrift:

Anna Agger:

_______________________________

