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1. Velkommen og hurtig navnerunde.
Til stede: Maria Lund Kloster, Holger Berg, Brian Nielsen, Regina Olsen og Majken Jaussi.
2. Valg af referent.
Ordstyrer: Holger
Referent: Majken
3. Nyt fra grupperne.
Indkøb: der har været problemer med at få afsat kørselsvagterne og få organiseret afhentning af
varer, hvilket har resulteret i at indkøbsgruppen har måttet bruge uforholdsmæssigt meget tid på
at finde folk til at hente varer. For at komme problemet til livs har indkøbsgruppen taget initiativ til
at oprette en selvstændig kørselsgruppe, som har fået deres egen gruppe på Facebook med det
formål, at lette organiseringen af kørslen og afhentning af varer. Det ser pt ud til at have virket og
kørselsvagterne bliver nu dækket.
Både Jørgen Sjøgaard og Nørregaarden mangler kasser til at pakke vores varer i. Det er derfor
meget nødvendigt at der snarest arrangeres kørsel med et ordentligt læs kasser retur til begge
leverandører. Majken laver et opslag på opslagstavlen på Facebook og hører, om nogen har
mulighed for at stille bil m. trailer til rådighed, så vi kan få fragtet en ordentlig stak afsted.
Regnskab: Brians computer har desværre været i stykker og derfor er den daglige bogføring
bagud. Men han forudser at han har tid til at fordybe sig i arbejdet med det nu og forventer derfor
at kunne for styr på det inden for overskuelig fremtid.
Brian flytter sandsynligvis til Sjælland i det nye år, og derfor vil han gerne have et andet medlem til
at overtage regnskabsposten for sig. Han står til rådighed for oplæring og overlevering af alle
opgaver.
Majken kontakter et medlem og hører om vedkommende har interesse i at overtage tjansen for
Brian. Hvis andre har lyst til at melde sig, er de mere en velkomne, man skal beregne ca. 8 timer pr.
mdr. til arbejdet.
Arrangement: Det går overordnet godt. Der er flere gode arrangementer i kalenderen de næste par
måneder og idéer og ting i gang til 2018 også. Der er plads til flere medlemmer, med friske idéer til
nye, sjove events.
Butik: mangler folk – se punkt 4.

Webgruppen: Holger har meldt sig på banen til at lave en ny hjemmeside til foreningen i
Wordpress, hvilket forhåbentlig vil gøre flere i stand til at hjælpe med opretholdelsen af
hjemmesiden. Holger forventer at kunne indlede arbejdet med hjemmesiden til sommer, når han
går på forældreorlov. Holger tager selv kontakt til Kent og aftaler nærmere. Regina undersøger
hvad det vil koste at få en webshopløsning til Wordpress.
4. Nye medlemmer til grupperne
Der er flere grupper i foreningen, som er udfordret på medlemstallet, hvilket betyder at få må
trække større et læs end normalt. Det er generelt udfordrende for diverse gruppers medlemmer,
da det tærer en del på overskuddet. Derfor er det vigtigt snarest at få hvervet en række nye
medlemmer til de forskellige grupper. Der er ind til videre aftalt at efterlyse nye medlemmer til
grupperne i nyhedsbrevet samt på opslagstavlen på Facebook.
Butik: Butiksgruppen er meget udfordret på medlemsmanglen. Lige nu er der kun 1 person tilbage
og derfor har det været nødvendigt at Regina, Majken og Maj-Britt er sprunget til for at hjælpe med
at løse opgaverne. Man er velkommen til at ringe til Majken på 22 87 09 07, hvis man vil høre mere
om opgavernes omfang. Ideelt set skal vi bruge 4-5 medlemmer i gruppen.
Indkøb: Indkøbsgruppen mangler nye 1-2 nye indkøbere. Man skal beregne et tidsforbrug på op til
5 timer om ugen de uger man står for indkøb af varer. Ideelt set er der 4-5 medlemmer i gruppen
(pt kun 3(4)).
Regnskab: Se punkt 3.
Web: Se punkt 3.
5. Nøgler til butikken
Indkøbsgruppen har været udfordret på, at kunne lukke kørselsvagter ind i butikken når disse skulle
levere varer. Det har krævet en del logistisk snilde at få det puslespil til at gå op og derfor er der
blevet forslået to ting som løsninger: 1) der opsættes en nøgleboks med kode uden for butikken på
Falen (Majken undersøger – og forventer svar snarest), 2) der udarbejdes en liste med navne og
numre på nøglebærerne (Lisbet har allerede lavet dette overblik til indkøberne).
6. Udbringning af poser med Deliverit.
Der er flere medlemmer, der har ytret ønske om et alternativ til afhentning af varer.
Majken er blevet kontaktet af udbringningsvirksomheden Deliverit, som gerne vil give et tilbud på
at bringe vores varer ud. Majken undersøger priser og om der er nogle særlige hensyn der skal
tages ifht. Fødevarerstyrelsen og iværksætter en undersøgelse blandt foreningens medlemmer på
FB, for at høre om tilslutning.
7. Mobilepay og brugerbetaling.

Brian arbejder fortsat på at få gang i foreningens Mobile Pay og forventer at det kan gøres hurtigst
muligt.
Mht. brugerbetalingen arbejdes der på to løsninger: 1) medlemmerne betaler over Mobile Pay i
butikken, når de henter varer eller 2) der oprettes et nyt produkt i webshoppen, som
medlemmerne selv skal lægge i kurven og betale. Den nemmeste løsning er med Mobile Pay. Brian
undersøger, hvor langt de er i processen.
Holger spørger Kent om han kan trække en liste over alle medlemmer fra web.

8. Opdateret telefon/kontaktliste over gruppemedlemmer, pakke- og kassemestre og
bestyrelsesmedlemmer.
Der er et generelt behov for bedre vidensdeling i på kernegruppeniveau. Derfor er det blevet
forslået at blive bedre til at bruge Google Drive til at dele fx kontaktlister, arbejdsgange,
foreningens værdier osv.
Majken vil gerne indlede dette. Andre er velkomne til at byde ind.
9. Infovagten – hvordan kan vi klæde endnu flere på, så de føler sig rustet til denne vagt?
Tiltaget med en infovagt i butikken hver første onsdag i måneden fik en god start, men det halter
lidt med at få afsat vagten. Derfor er det kommet følgende forslag til, hvordan man bedst kan
forberede sig til at tage vagten, som primært går ud på at byde nye medlemmer velkommen og
svare på spørgsmål om, hvor i foreningen man kan hjælpe.
Til en start kan det være en fordel at læse foreningens værdier og gøre sig bekendt med, hvad de
forskellige grupper laver, og om de mangler hænder.
10. Kørselsvagter.
Se punkt 3 Indkøb om den nyoprettede kørselsgruppe på Facebook – det er målet at gruppen
meget snart bliver selvkørende.
11. Løssalg og angivelse af, hvor tingene kommer fra jf. Fødevarestyrelsens anmærkninger.
Efter Fødevarestyrelsens besøg i butikken (som i øvrigt udløste endnu en glad smiley) var der kun
enkelte bemærkninger, den vigtigste for kommende pakkevagter/kassevagter er, at der for alle
løssalgsvarer skal anføres, hvilken leverandør varen kommer fra, når de skrives op på tavlen.
12. Praktikant til fødevarefællesskabet.
Der er for nuværende ikke opbakning til forslaget, da det kræver, at der er en person til at sætte
praktikanten i gang med opgaver kontinuerligt og det er der ikke ressourcer til i foreningen lige pt.

13. Evt.
Der er fremsat forslag om at indgå en aftale med Café Kosmos om at de kan få evt. overskudvarer,
som vagterne enten ikke vil have eller som ikke er blevet afhentet. Maria undersøger det nærmere
med caféen.
Butikken har haft problemer med en radiator, der lækker vand. Regina er i kontakt med en VVS’er
for at få løst det.
14. Farvel og tak 😊
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