Referat Generalforsamling den 11. marts 2018
1. Valg af stemmetællere
Sarah Gråskov og Lise Wind.
2. Valg af dirigent
Maria Kloster.
3. Valg af referent
Regina Olsen.
4. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning v. forperson Majken Jaussi
Majken Jaussi fremlægger året der gik. SPIS Madmarked, svampeture, fællesspisninger. Foreningen består
af mange forskellige aldersgrupper og typer, og der er aktiviteter for de fleste – det er en kvalitet i
foreningen. Der er indført et medlemsgebyr på 25 kr. Siden januar er der blevet bestilt af ca. 100 forskellige
medlemmer og 86 har indbetalt medlemsgebyret. Det betyder, at der er aktive medlemmer, der benytter
foreningens indkøbsmuligheder, men der er generelt en nedgang i antal bestilte poser. Et overslag vil lyde
på ca. 15-20%. Majken afslutter med at opfordre til en genstart af foreningen.
5. Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab til godkendelse
Punktet udgår da kassereren ikke er fremmødt.
6. Kassereren fremlægger budget
Punktet udgår da kassereren ikke er fremmødt.
7. Behandling af indkomne forslag
1. Omdannelse af Odense Fødevarefællesskab til Madsamlingen
Der er kun kommet et forslag: Tine fremlægger forslaget om at omdanne foreningen til en del af
Madsamlingen. Der er en online platform, hvor man køber ind, og så kommer leverandørerne ind med
varerne, så man kan afhente. 10 % går til platformen og 10 % går til værten, som står for at stille lokaler til
rådighed til leverandørerne.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Line Mex og Trine Skov Madsen er nye medlemmer af bestyrelsen. Regina Olsen og Majken Jaussi
fortsætter.

9. Valg af 2 suppleanter
Lise Wind og Tue Hansen fortsætter som suppleanter.
10. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
Der er ikke foretaget et valg.
11. Diskussion af foreningens fremtid
De væsentligste problemstillinger fremlægges af Majken: Der mangler bestyrelsesmedlemmer – særligt en
kasserer. Her må det forventes, at der skal sættes 3-4 timer ugentligt af til foreningens økonomiske drift.
Medmindre der er en reel regnskabsgruppe, der kan hjælpes ad. Der er reelt ingen butiksgruppe, derfor er
der problemer med at få fulgt op på vagtplaner etc.
Hvad skal der egentlig til for at få folk til at engagere sig i de mere krævende poster i foreningen. Skal vi
have en snak om motivationen for at være frivillig i Odense Fødevarefællesskab. Hvordan bliver det
attraktivt at bidrage med sin tid?
Line taler om, at vi måske har mistet vores firstmover-identitet, måske skal det sociale igen dyrkes, så
foreningens medlemmer føler et ejerskab for foreningen og får mere lyst til at hjælpe hinanden.
Bo – hvad er der sket med foreningen undervejs? Særligt i forhold til den størrelse foreningen nu har?
Lisbeth fremhæver netop begejstringen for økologien, der var sværere tilgængeligt i for syv år siden. I dag
har økologien fået et meget solidt fæste i dagligvarehandlen. Det er ikke længere noget særligt. Og de
debatter der var i foreningens begyndelse er ikke længere relevante på samme måde.
Fællesspisninger har både været godt besøgt og mindre godt besøgt. Måske er årstiderne skyld i et fald i
deltagelsen.
Line – dansk økologi er stadig svært at få i dagligvareforretningerne. Kombinationen af dansk og økologi er
måske det vi skal satse på (og brande os på over for eksisterende og nye medlemmer). Man kan også få
grøntsager, der ikke findes i butikkerne.
Regina – kan vi rent praktisk få det til at hænge sammen i foreningens nuværende form. Er vi ikke nødt til at
fjerne den eksisterende forening for at få plads til noget nyt.
Bo – der er måske en bekymring for at få en masse arbejde med hjem fra generalforsamlingen, og at det
daglige frivillige arbejde ikke er interessant.
Lisbeth – Er der nok kræfter lige her og nu til at genstarte foreningen?
Tue vil gerne vide, hvad foreningens regnskabsgruppe egentlig skal gøre. Hvad er der i den daglige drift?
Indkøbsgruppen håndterer betaling til leverandører. Regnskabsgruppen står for budget, bogholderi,

fakturering og betaling af fakturaer, den daglige økonomiske drift og momsafregning – er det sket? Kontakt
til banken, repræsentant i kerne/medlemsgruppen.
Hvis vi stemmer for en nedlæggelse af foreningen, så er det i dag kun et gult kort, fordi der skal stemmes
endnu engang på en ekstraordinær generalforsamling.
Lisbeth foreslår at vi stemmer om foreningens fremtid, og så kan bestyrelsen arbejde sig frem mod et
overblik til den ekstraordinære generalforsamling. Line foreslår, at vi stemmer for, så der kan genereres
flere positive kræfter i foreningen? Under alle omstændigheder skal der laves en ekstraordinær
generalforsamling, hvor der fremlægges regnskab og budget for næste år.
Sarah Gråskov, er enig i det gule kort, men vi kan godt fortælle, at vi stadig kan arbejde frem mod en
bevarelse. Sarah vil gerne deltage i en økonomigruppe under forudsætning at andre også melder sig til.
Der er en meget lang diskussion om for og imod nedlæggelsen, og der er gode argumenter for at give det
gule kort, og påbegynde oprydning frem mod en ekstraordinær generalforsamling. Et argument for at
stemme for bevarelse er, at det er vigtigt at kommunikere det gode budskab, at der er kræfter der stemmer
for.
Majken foreslår, at foreningen holder pause med aktiviteter frem til en ny åbning. Men det er problematisk
i forhold til betaling af husleje. Der er også forslag om en vej selv-løsning, så det ikke kræver så mange
kræfter i butikken hver uge. Der er også forslag om at udlevere hver anden uge og pulje kræfterne.
Indtil videre fortsætter vi med udlevering hver uge og indkøberne holder øje med vagtplanen – er den ikke
besat, så bestiller de ikke varer.
Hvem skal arbejde med hvad frem mod den ekstraordinære generalforsamling?
Tue, Martin, Regina og Majken vil gerne rydde op i foreningens økonomi.
Sofie og Trine vil gerne melde sig til butiksgruppen.
Gudrun vil gerne tage vagter i butikken.
Tine Gudrun vil gerne være med til at udarbejde en strategi – her kunne der arrangeres en strategidag.
Der er flere tilkendegivelser fra de fremmødte om deltagelse i en strategidag. Bestyrelsen mødes hurtigst
muligt og definerer nogle konkrete emner, der skal arbejdes med samt sender forskellige datoforslag ud til
de medlemmer, der har udvist interesse. Når datoen en fastlagt meldes den ud på foreningens facebook og
hjemmesiden.
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes inden for de næste 3 måneder, så Tue, Martin, Regina og
Majken kan nå at få styr på den økonomiske del og en strategi for fremtiden kan blive klar.
12. Potentiel nedlæggelse af foreningen

Der er i alt 20 tilstede ved generalforsamlingen. Der stemmes: 3 blanke, 8 for og 9 imod. Det betyder,
at foreningen fortsætter.
13. Eventuelt.
Ingen bemærkninger.

