Referat af Generalforsamlingen i Jordnær onsdag den 26. april 2017
Hvis du ikke får læst hele referatet så er her highlights:
 Jordnær kører rundt men med lille marginal
 Der mangler flere til at tage vagter i cafeen og til rengøringen.
 Byd ind hvis du har ideer til arrangementer eller input til nyhedsmailen.
 Der er stadig 2 ledige pladser i bestyrelsen
 Visionerne vil blive rykket til en visionsaften.
Ad 1: Henrik Roos blev valgt som dirigent og Pernille Neville som referent.
Ad 2: Bestyrelsens beretning for det forgangne når.
Niels Henrik lagde ud og fortalte at kontingentet betales for et kalenderår. Hvis man var kommet til
generalforsamlingen uden at have betalt og der skulle stemmes kunne dette godt lade sig gøre.
Der er pr 1/1-2017 kommet nyt kassesystem, ”Ajour”. Niels Henrik havde lavet en quiz om de solgte
varer. Der var 7 spørgsmål og vinderen var Lisbeth Andersen der vandt en flot Gadevang Platte.
Til spørgsmålet om Jordnær kører rundt er svaret altid: Vi er her stadig.
Niels Henrik har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen.
Lone fortalte at vi har haft 4 kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen, hvilket nu har resulteret i en Elite
smiley. Fødevarestyrelsen har lagt mærke til de små forbedringer der hele tiden bliver lavet i Jordnær,
samt at der er styr på rengøring, varemodtagelse og affaldshåndtering.
Det er et fælles ansvar at kvaliteten/standarden er høj.
Der er 100 der er trænet til at tage vagter – knap halvdelen er aktive bag disken.
23. maj er næste træning/oplæring – alle er velkomne.
Jordnær skal gøres lækker søndag eftermiddag eller mandag. Heidi har haft de fleste vagter – der er
brug for flere til denne vagt. Der skal ligeledes gøres hovedrengøring ca. 1 gang om måneden. Her kniber
det også med nogle der melder sig.
Heidi har ofte projekter og vil meget gerne have en liste med folk der kan hjælpe. Hvis du vil være med
til at lave forbedringer så kontakt endelig Jordnær.
Lone genopstiller til bestyrelsen.
Heidi tog over og foralte at der er kommet 3 nye køleskabe, trappen er blevet lavet og der kommer også
et gelænder snart. Jens har fået styr på baglokalet hvor alt snart har en plads.
Der har været en del udfordringer på grej – ovnen er ikke så god og røremaskinen er skiftet ud allerede.
Ovnen er vigtig for at Jordnær kører rundt, pga cafeen.
Generelt er Jordnær et sted hvor man kan gøre ting. Hvis du har en god ide så diskutér den med
bestyrelsen men forvent ikke at bestyrelsen driver det hele. Alle ideer er velkomne men vær klar til selv
at drive det.

Heidi genoptiller til bestyrelsen
Kristine fortalte om indkøb hvor Jordnær er meget glade for og har præference for de lokale
producenter. Specielt har Jordnær fået et godt samarbejde med Mangholm som udvikler sig meget
hurtigt. De leverer nu både havregryn, øl og alt ølandshvedemel. Mælken har vi fået fra Øllingegård men
da de er blevet opkøbt vil vi fremover få fra Naturmælk – det kræver dog vi henter det i Ullerød Brugs.
Grøntsagerne får vi hovedsagligt fra Svanholm som har et godt udvalg og god kvalitet. Jordnær er dog
altid på udkig efter flere leverandører.
Det er tidskrævende at lægge alle varer og priser i Ajour og at præsentere varerne i butikken. Jordnær vil
meget gerne have hjælp til dette.
Jordnær prøver at undgå madspild – og generelt har vi ikke meget. Dette er til dels på grund af vore
arrangementer og Mortens fantastiske brunch om søndagen hvor han er god til at bruge hvad der er.
Hvis der er meget mælk tilovers gives det til Asylet.
Jordnær er ved at etablere et samarbejde med Gribskov Spisekammer som er en sammenslutning af
madproducenter i Gribskov Kommune. De er interesserede i indkøbsmodulet og vi kunne være
interesserede i deres producenter.
Hvis der er nogle varer I mangler så få det kommunikeret til Jordnær, så vi kan få de rigtige varer i
butikken.
Bageholdet fungerer godt og der er generelt ikke mangel på bagere til morgenholdene. Det kniber dog
med bagere til kageholdet. Kagerne behøver ikke blive bagt fredag kl 11-14 som det står i planen – hvis
du vil bage en kage skal du altid være velkommen.
Større aktiviteter andre steder i Gadevang bør kommunikeres til bageholdet så der ikke bages for meget.
Flere af dem der står i cafeen har efterspurgt korte vejledninger i hvordan man skal gøre tingene.
Benjamin vil gerne vide hvis der er arrangementer eller der bliver solgt noget i løbet af ugen.
Kristine genopstiller til bestyrelsen
Christina foralte at alle er velkomne til at byde ind med arrangementer der kan holdes i Jordnær. Dog
kan bestyrelsen ikke drive dem men støtter op om alle ideer. Christina skriver nyhedsbrevet, men det er
på baggrund af de ting I melder ind med – skriv til Christina hvis I har en god ide. Christina styrer
kalenderen for arrangementerne som efterhånden er en del: Høstmarked, Los Kokkederos
madarrangementer, julefrokost, fødselsdag og brunch. Mindre forsamlinger eller møder er altid
velkomne i Jordnær.
Christina prøver at få plads i de lokale medier så ofte de vil høre på os. I sidste nummer af Kirke og Kro
havde vi fået god plads.
Vi har en del medlemmer fra andre byer, Nødebo, Alsønderup, Bendstrup men også fra København.
Senest er Jordnær nævnt i salgsannoncer på flere huse i Gadevang.
Der arbejdes på at Ajour får sin egen mail så vagten kan skrives ud til medlemmerne med hvad der er i
butikken.

Christina bliver gerne i bestyrelsen, men lader også gerne pladsen gå videre til en anden.
Ad 3: Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Arrangementerne bidrager rigtig godt til driften.
Der har i 2016 været en del anskaffelser.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4: Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
Budgettet blev godkendt
Ad 5: Fastsættelse af indskud for 2017
Indskuddet fastholdes til 500 kr pr husstand og 250 kr pr person.
Ad 6: Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke kommet nogen forslag.
Ad 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer (der er ledige pladser)
Tine og Niels Henrik træder ud af bestyrelsen, Christina træder gerne ud men bliver også gerne, Kristine,
Heidi og Lone vil gerne blive i bestyrelsen. 2 meldte sig til bestyrelsen:



Lars Vingtoft
Jytte Poulsen

Velkommen og tak til begge! Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.
Ad 8: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Ingen meldte sig. Hvis du har fortrudt eller bare gerne vil være med så meld dig endelig – alle kan være
med.
Ad 9: Valg af revisor og revisorsuppleant
Lars Møller vandt posten igen. Ingen meldte sig som suppleant. Hvis du har lyst så meld tilbage.
Ad 10: Eventuelt
Elise foreslog at vi køber en melkværn: Dette vil blive undersøgt i en undergruppe. Elise driver dette
sammen med Lone.
Bedre produktionsfaciliteter: Dette vil blive undersøgt i en undergruppe.
Hvordan skaber vi mere åbningstid? Kan vi kigge på alternativer til den almindelige åbningstid. Morten
Agergaard vil arbejde med bestyrelsen om dette.
Henrik takkede for god ro og orden. Da klokken var mange sagde han at visionerne bliver rykket til
visionsaften.

