Referat af generalforsamlingen i Købmandscafeen Jordnær – onsdag den 24. april 2019

Generalforsamlingen blev holdt i Jordnær.

1: Valg af dirigent og referent
Ulrik Frederiksen blev valgt som dirigent.
Pernille Neville blev valgt som referent.
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var indvarslet rettidigt og derfor gyldig.

2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Johan står primært for medlemssystemet. Johan fortalte, at der har været forvirring om, hvornår
perioden for indskud løber. Johan foreslog, at perioden for indskud fremover følger kalenderåret.
Dette blev godkendt.
Der er ca. 100 medlemskaber – ca. 10 er personlige medlemskaber og ca. 90
husstandsmedlemsskaber. De fleste medlemmer bor tæt på Jordnær.
Johan viste, at medianen for en cafevagt er ca. 15 timer pr. år.
Jordnær vil fremover arbejde på, at det skal være sjovt at være frivillig i Jordnær. Bestyrelsen
ønsker, at de frivillige får mere medbestemmelse. Bestyrelsen vil gerne, at der holdes 1 til 2 årlige
møder, hvor de frivillige kan komme med forslag til ændringer og forbedringer.
Lone står primært for hygiejne og rengøring. Lone fortalte, at der i 2018 var 3 kontrolbesøg fra
fødevarestyrelsen, og de var ikke så glade. De påpegede 3 områder, hvor Jordnær ikke levede op
til kravene: generel rengøring, logbøger med kontrol af kølevarer og manglede risikoanalyser og
instruktioner. Bestyrelsen og frivillige har, fra oktober til januar, arbejdet hårdt på at få
inspektørerne tilfredse igen. Inspektørerne har været behjælpelige med gode råd og vejledning, så
Jordnær kan generobre deres Elite Smiley.
Planen for 2019 er at holde fokus på vedligeholdelse samt lave en plan for udbedringer.
Hvis der er nogen der har ideer til forbedringer – så gør det endelig!
Lars er kassér. Lars fortalte, at der, med hjælp fra Thomas Weitemeyer, er indgået en licensaftale
på navn og logo med Restaurant Jordnær i Gentofte.
Christina står for arrangementer, nyhedsbreve og kunsthåndværkerhjørnet. Christina fortalte at
der i 2018 var ca. 50 arrangementer: Mad og Musik, Papas Pizza, Høstmarked, Arrangement på
klaverfabrikken, Jordnærsamtaler, Generalforsamlinger og meget andet.
I 2019 vil fokus være på om arrangementerne er økonomisk bæredygtige. Hvis der er nogen, der
har ideer til arrangementer, de gerne vil lave, kan de kontakte Christina.
Nyhedsbrevene vil i 2019 udkomme ca. hver 2. uge. Nyhedsbrevene sendes ud til ca. 400 personer
og indeholder ikke kun noget om Jordnær, men kan også indeholde noget om andre
arrangementer og institutioner i Gadevang. Skriv endelig til Christina hvis noget skal med i
nyhedsbrevet.
Kristine står primært for vareindkøb og produktion. Kristine fortalte at bageholdet kører stabilt og
er meget produktive. De er gode til at planlægge internt og løser selv deres ’huller’ i vagtplanen.
Bageholdet kan godt bruge et par medlemmer mere. Morten og Kristine har blandt andet lavet
marmelade af appelsinskaller.
Mejeriholdet/mælkedrengene sørger for afhentning af mælk i Hillerød og det kører fint.
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Kristine har sørget for indkøb af varer, men vil meget gerne have hjælp til at lægge varer i
systemet og til priser.
Renovationen varetages af Christen og Torben og kører fint.
Tøjvasken kører lidt på skift i bestyrelsen og andre. Sig til hvis nogen vil tagen en tørn.
Vareudvalget i Jordnær skal gerne være bæredygtigt og direkte fra producenten. For eksempel får
Jordnær grøntsager fra Svanholm, der leverer en god kvalitet. Det kniber dog med at få skrevet om
varerne i nyhedsbrevet. Hvis nogen vil være med til det, skal de være meget velkomne.
Lars fortalte også at Jordnær i 2018 har savnet Heidi til at tage sig af store og små reparationer og
udbedringer. Heldigvis har Carsten meldt sig som Jordnærs nye handymand.

3: Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Regnskabet for 2018 er sendt ud på forhånd og er godkendt af revisor Lars Møller.
• Likviditeten var ved årets udgang ca. 170.000 kr. i banken
• Der er ingen gæld
• Der var få investeringer og vedligehold
• Der er faldende medlemstal
• Der er et mindre underskud i driften
• Omsætningen er faldet lidt fra 2017
• Det negative resultat skyldes afskrivninger
Bestyrelsen vil gerne kigge nærmere på, hvor pengene tjenes og hvor der tabes penge.
Med det nye medlemssystem trækkes kontingentet automatisk.
Hvis der er nogen, der vil kigge på, hvordan vi kan hverve flere medlemmer vil det være
velkomment.
Regnskabet blev godkendt.
4: Forelæggelse af bestyrelsens budgetforlag for det kommende år til godkendelse
Bestyrelsen vil gerne lægge flere af beslutningerne ud til de frivillige. Bestyrelsen vil gerne
investere i at gøre Jordnær endnu bedre. Projekterne er endnu ikke fastlagt, men vil gerne have
involvering fra de frivillige.
Ved uændret omsætning og en yderligere viden om hvad pengene bruges på, forslår bestyrelsen
at der bruges yderligere 50.000 kr. i 2019 på projekter de frivillige foreslår.
Forslag til forbedringer der kom frem var: Pladespiller, Rulleborde, Adgangsforhold til toilettet,
Fryser og Opfriskning af lageret.
Huslejen er index-reguleret og stiger 2,5% pr. år.
Ved et eventuelt salg af ejendommen har Jordnær 3 måneders forkøbsret.
I tråd med det Johan talte om tidligere, fortalte Lars om etableringen af et frivillige eller
driftsforum.
Budgettet blev godkendt.
De yderligere investeringer på ca. 50.000 kr. blev godkendt.
Etableringen af et frivillige eller driftsforum blev godkendt.
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5: Fastsættelse af indskud
Indskuddet blev fastast for 2019 og for 2020. Fremover vil betaling af indskud følge kalenderåret.
Indskuddet blev fastsat til 250 kr. for et personligt medlemskab, 500 kr. for et
husstandsmedlemsskab og 1.000 kr. for et institutionsmedlemsskab.

6: Behandling af indkomne forslag
Der var kommet et forslag fra 4 medlemmer af bestyrelsen om nyvalg af hele Jordnærs bestyrelse.
Grundet samarbejdsvanskeligheder internt i bestyrelsen havde Lars, Christina, Johan og Lone
indsendt forslag om nyvalg af hele bestyrelsen. Hvis forslaget blev godkendt ville de 4
bestyrelsesmedlemmer gerne stille op, mens de ikke ønskede at fortsætte, hvis forslaget blev
afvist.
Kristine fortalte at hun ikke ønsker at genopstille til bestyrelsen og at hun ikke vil fortsætte sit
arbejde i Jordnær.
Der skal være mindst 5 medlemmer og gerne 2 suppleanter til bestyrelsen.
Forslaget blev sendt til afstemning og godkendt med 27 stemmer for forslaget, 0 stemmer imod
forslaget og 5 undlod at stemme.

7+8: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Efter en kort pause, hvor de fremødte kunne melde til dirigenten om de ønskede at opstille til
bestyrelsen, blev der holdt valg til bestyrelsen.
Disse personer blev valgt:
Christina Helvad
Valgt for 2-årig periode
Lars Vingtoft
Valgt for 2-årig periode
Lise Munksgaard
Valgt for 2-årig periode
Johan Pelck Olsen
Valgt for 1-årig periode
Rene Brandt
Valgt for 1-årig periode
Lone Iven
Valgt til suppleant
Christian Rosenvænge
Valgt til suppleant
Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde.

9: Valg af revisor og revisorsuppleant
Lars Møller blev valgt til revisor. Der er ingen revisorsuppleant.

10: Eventuelt
àHar vi ansøgt om spiritusbevilling?
Processen har været i gang, men er gået i stå
àVedtægterne bør sendes med referatet
àTak til Ulrik for god ro og orden og tak til alle fremmødte

