Referat af generalforsamling i Orø Fællesjord
torsdag d. 25. marts 2021
Generalforsamlingen fandt sted på Zoom-platformen.
Generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel d. 24. februar

Deltagere
Charlotte, Kalinka, Birgitte, Henrik, Daniel, Cathrine, Peter, Maja, Siri.

1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Cathrine, Referent: Siri.

2. Beretning
Beretningen blev aflagt af Daniel Nørgård, forperson, som sammen med Cathrine havde forberedt
et slideshow med stikord og billeder fra året (se også bilag 1):
- Stiftelse 2. april 2020
- 30 medlemmer
- Bestyrelsesarbejdet fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem administrative opgaver, arbejde for at
finde jord og tilrettelæggelse af arrangementer for medlemmer og interesserede.
- I 2020 har bestyrelsen undersøgt lovgivning, sat sig ind i støtte- og fundingmuligheder, opsøgt
jordejere, indledt samarbejde med Gule Reer og søgt inspiration bla fra Lauringe Jord. Det er ikke
lykkedes at finde jord at forpagte eller købe, men foreningens viden er styrket.
- Årets arrangementer har mødt stor opbakning fra medlemmerne:
1. Besøg på Birkegården
2. Medlemsmøde
3. Workshop om skovlandbrug
4. Æblemostens dag (m. Hestebedgård og Skovhaven)
5. Besøg på Skovvirke ved Svanholm
6. Svampepodningsworkshop i samarbejde med Genskabet

3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2020
Ved Cathrine Dolleris, kasserer (se også bilag 2):
Indtægter 17150
Udgifter 10919
Resultat 6231
Årsregnskabet er godkendt

4. Indkommende forslag
Der var ingen forslag kommet ind.

5. Forslag til kontingent, handlingsplan og budget
Kontingent:
Kontingentet fastsattes enstemmigt til 150 kr.
Handlingsplan:
Det synes svært og meningsløst at spørge yderligere på øen i søgen efter forpagtninger, da alle
kender foreningen og vores formål nu. Vi vil gerne være flere, og vi fortsætter med at organisere
udflugter og lokale arrangementer.
Forslaget til handlingsplan blev vedtaget.
Budget:
Kontingent
4500
Fonde
8000
Udgifter
3000
Foredragsholdere
5000
Finansielle udgifter 2800
Resultat
1700
Budgettet blev vedtaget.

6. Valg til bestyrelse og revisorpost
Den nuværende bestyrelse er valgt for to år, og ingen var på valg. Charlotte blev enstemmigt valgt
ind som suppleant.
Hanne Floor blev enstemmigt valgt som revisor.
Orø, 12.4. 2021

