Referat af generalforsamlingen i Købmandscafeen Jordnær – tirsdag den 24. april 2018

Generalforsamlingen blev holdt i Jordnær

1: Valg af dirigent og referent.
Johan Pelck Olsen blev valgt til dirigent
Pernille Neville blev valgt til referent

2: Bestyrelsens beretning.
Lars Vingtoft lagde ud med at sige: ”Jordnær er en brumbasse – vi flyver endnu!”
FN har opstillet 18 bæredygtighedsmål og Jordnær opfylder dem alle.
Lone Iven fortalte om sine områder.
Hygiejne: 135 personer er blevet trænet i hygiejne.
Rengøringsholdet arbejder i det skjulte.
Det hele kører.
Vi skal blive ved med egenkontrol og vi skal blive bedre til at huske at gøre det.
Alle opfordres til at tage en temperaturmåling ved modtagelse af varer eller ved start og slut på
en vagt.
Der var kommentarer om at vi bør stramme op på hygiejnen omkring området under disken med
service. Hvis der er nogen der har en god ide til hvordan vi kan løse udfordringen med service så
kom endelig med den. Ligeledes skal bør der strammes op når børn er i køkkenet.
Christina Helvad foralte om sine områder.
Arrangementer: Christina har kalenderen. Der er det sidste år blevet holdt 23 arrangementer –
udover torsdagsspisning og weekendbrunch. Der har været arrangeret koncerter, foredrag og
vejlaugmøder. Alle kan deltage i torsdagsspisningen – også ikke-medlemmer.
Kokkederos er vokset og hvis der er nogen der vil være med er de meget velkomne. Alle kan være
med. De fremmødte sagde at de synes maden er god – tak til Kokkederos.
Indretning: Lise og Christina gør noget når der er behov for det. Kom endelig med ideer hvis I har
nogen og vil være med til at lave det.
Kunsthåndværkere: Der er en 80/20 ordning på salget af kunsthåndværk fra boden lige inden for
døren.
Kommunikation: Der er sendt 127 nyhedsbreve ud i Jordnærs levetid. Christina prøvet at få sendt
et ud ugentligt. Der er mange gode informationer i nyhedsbrevene siger de fremmødte. Alle kan
modtage nyhedsbrevet – også dem der ikke er medlemmer.
Hvis nogen har noget de vil have med i nyhedsbrevet skal de kontakte Christina.
Hjemmesiden: Er lidt søvnig men den er der.
Kirke og Kro: Vi har fået en fast klumme i Kirke og Kro. Vi har 2 sider i hvert nummer.
Trap Danmark: Jordnær er blevet optaget i Trap Danmark som et vigtigt spot i Danmark.
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Heidi fortalte om sine områder.
Nye ting: Der er kommet flere hylder op i butikken og der er kommet gelænder ved
indgangstrappen. Der vil komme skridsikker tape på trappen.
Der er indkøbt nye køleskabe der er på vej – de er mere energivenlige end de gamle.
Der er blevet malet lofter og vægge. Lissie har sponsoreret malingen – TAK.
Vi skal have flere reoler til løssalg og bulk.
Toilettet er blevet skiftet.
Tøjvask: Stor tak til team Torben/Jytte/Ida-Lykke der skiftes til at vaske weekendens vasketøj.
Oprydning: Pap køres væk af Christen. Tak.
Bageholdet: De styrer for vildt og får det til at spille hver weekend. De styrer selv hvem der bager.
Kristine fortalte om sine områder.
Indkøb: Kristine handler ind ugentligt og koordinerer med bageholdet og madholdet.
Benjamin henter mælk i Ullerød Brugs hver uge – stor TAK.
Vi har fået ny melproducent – nemlig Kornby Mølle fra Lynge.
Produktion: Det er en stor success med appelsinmarmelade og musli.
Vi har et par udfordringer med at der skal laves deklarationer til glassene og så mangler vi plads til
at lave egne produkter.
Visioner: Kristine og Morten Agergaard har nedsat et udvalg der skal kigge på visioner og
fremtidsønsker for Jordnær.
Vagter: Der har været en positiv udvikling i vagtplanlægningen. Som noget nyt bliver vagterne
fordelt efter rimelighedsprincippet og så skal den enkelte sørge for at bytte eller afmelde. Det har
været en success og det er blevet godt modtaget. I øjeblikket er der lidt afmatning og en del der
melder fra. Det resulterer i at der igen mangler vagter.
Der er kommet nyt vagtsystem – SmartPlan. Download app’en så du kan følge med i dine egne
vagter og når der mangler vagter. Brugerne siger at det er nemt at bruge og at der er godt at det
er en app. Systemet generer en mail der er standard. Den kan ikke laves om og nogle gange giver
den ikke mening. Det lever vi med.
Det er altid muligt at komme med en rutineret på vagt hvis man er ny eller bare vil have det
genopfrisket. Det er også muligt at følges med en rutineret inden man har været på kursus – bare
man husker at komme på det næste kursus.
Lars V fortalte om sine områder.
Økonomi: Stine laver regnskab + moms.
Niels Henrik er 100 meter mester i kasseapparatet ’Ajour’.
Lars Møller er revisor.
Jordnær har ca 300 regninger om året.
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Benjamin bruger meget tid på at tjekke varerne og kontakter leverandøren ved fejl og mangler.
Vi mangler kontrol af fakturaen for om vi faktisk får godtskrevet det manglende. Hvis der er nogen
der vil påtage sig den opgave vil det være dejligt.
Vi har pligt til at gemme følgesedlerne så længe produkterne er holdbare pga. sporbarhedsansvar.
Konsolideringsår: 2017 var et konsolideringsår og vi kan nu følge udviklingen måned for måned.
Det er godt at vi har fået et mobilepay nummer til kassen og et andet til indskud.
Bestyrelsens arbejde: Bestyrelsen skal varetage mange forskellige opgaver, alt fra inventar til
arrangementer. Bestyrelsen mødes ca. 1 gang om måneden og har nogle meget intense møder af
ca. 2 timer.
Jura: Nick Hækkerup har hjulpet med at få huslejekontrakten på plads. Vi har fundet en løsning der
er god for begge parter. Tak for hjælpen Nick.
Thomas Weidemeyer har hjulpet os i forbindelse med at en restaurant i Gentofte har taget samme
navn og næsten samme logo. Både navn og logo er nu registreret i Patent og varemærkestyrelsen.
Tak for hjælpen Thomas.

3: Regnskabet for 2017.
Likviditeten udvikler sig positivt måned for måned. Rykker for 2017 indskud blev udsendt i
november og boostede likviditeten. Likviditeten ved udgangen af 2017 var kr. 80.000.
Likviditeten er vigtig af det er blevet besluttet at vi altid til en hver tid skal have penge nok til at
lukke ned – det vil sige nok til at betale faste omkostninger med det gældende opsigelsesvarsel og
alle kreditorer. Vi skal til en hver tid have mindst kr. 50.000 på kontoen.
Regnskabet i detaljer blev ikke gennemgået da det var sendt ud på forhånd.
Omsætningen i 2017 var på kr. 692.000 ekskl. indskud. Dette er en stigning i forhold til 2016 hvor
omsætningen var på kr. 625.000.
Driftsoverskuddet før afskrivninger, skat og finansielle poster er på kr. 35.000.
Driftsunderskuddet efter afskrivninger er på kr. 11.000.
I 2017 har det ikke været mange investeringer og vi er stadig afhængige af indskud.
Med Ajour kan vi meget bedre se hvad vi sælger
• Brød, kaffe og brunch står for næsten 50% af salget og her her vi også god fortjeneste.
• Mejeri står også for en stor del af salget men her tjener vi næsten ingenting.
• Vi sælger mindre grønt.
• Vi sælger mange is.
Vi har et ønske om at kunne se hvad vi tjener på de enkelte varer. Er der nogen der vil være med
til at gøre dette muligt?
Vi sælger mest lørdag, derefter søndag, fredag og torsdag.
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Vi vil gerne blive ved med at gøre tingene så enkelt som muligt.
Der var ingen yderligere kommentarer eller spørgsmål til regnskabet for 2017 som godkendt.

4: Budget for 2018.
Budget for 2018 blev ikke gennemgået men bestyrelsens bud på likviditeten blev fremlagt og
budgettet blev godkendt.

5: Fastsættelse af indskud.
Vi har stadig en del investeringsønsker:
• Croissantrulle
• Ny ovn? Ny kaffemaskine?
• Skabe til service.
Vi mangler en der vil stå for administrationen af medlemmer; opkrævning, registrering og
rykning. Hvem melder sig?
Der kommer nye medlemmer hver uge.
Da vi stadig har brug for investeringer foreslår bestyrelsen at indskuddet fastholdes på kr. 500 pr.
husstand og kr. 250 pr. person.
Bestyrelsens forslag til kontingent blev godkendt.

6: Indkomne forslag og visionsoplæg fra Jordnær.
Der var ikke kommet nogen forslag.
Visionsoplæg fra Jordnær.
Lang sigt:
• Ønsker vi at kunne bruge baglokalerne til produktion.
Kort sigt:
• Ønsker vi at bruge baghaven til dyrkning og café.
• Ønsker vi at butikken bliver tilgængelig hele døgnet.
• Håber vi at nogen vil gøre det muligt at holde åbent til frokost.
Kristine og Morten har forhørt sig hos nogle fonde for at høre om funding til ombygning. Der er
stor interesse fra dem pga. bæredygtigheden.

7: Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
Heidi og Jytte går ud af bestyrelsen.
Morten Agergaard og Johan Pelck Olsen stillede op og blev valgt - velkommen.

8: Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
Lone vil gerne stille op igen og blev valgt.
Kim Müller stillede op og blev valgt – velkommen.
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9: Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
Lars Møller stillede op og blev valgt til revisor.
Pernille Neville stillede op og blev valgt til revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
-

Vi mangler vagter. Meld dig!
Salen opfordrede bestyrelsen til at holde møder med arbejdsgrupperne – specielt
bageholdet
Benjamin vil gerne inviteres med til førstkommende bestyrelsesmøde
Vi mangler rengøringsfolk. Meld dig!
Kunne være godt hvis der lå sedler i butikken hvor folk kan byde ind med det de kan
Gadevang Grønne Ildsjæle fik lavet en app til Jordnær der mangler at blive taget i brug. Er
der nogen der vil melde sig til at starte dette arbejde? Bo Møller og Ole Strand starter et
udvang – Meld jer til dem!

Tak for god ro og orden!
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