Referat
Medlemsmøde - 28. februar 2018

Til stede: Lisbet, Regina, Maj-Britt, Janne, Katrine og Majken.
Referent: Majken

Pkt. 1 - Hvordan ser Odense Fødevarefællesskab ud anno 2018
Punktet lagde op til en debat om, hvad 2018 skal bringe for foreningen. Lige nu står vi over for en række
store udfordringer, som gør det svært at fortsætte driften af foreningen, hvis ikke der sker en ændring.
Følgende ting blev listet op, som konkrete akutte ting vi mangler:
1) Efter generalforsamlingen kommer foreningen til at mangle en kasser til at varetage
administrationen af foreningens økonomi.
a. Der mangler ligeledes 2-3 medlemmer i regnskabsgruppen, som kan hjælpe kasseren med
ovenstående.
2) Der skal opbygges et nyt bestillingssystem samt en ny hjemmeside, da foreningens webmaster
ligeledes stopper efter generalforsamlingen.
3) Butiksgruppen mangler 4-5 medlemmer til at varetage driften af butikken, sørge for at
vagtplanerne er fyldt hver uge og til at sende lister ud til vagterne hver uge.
4) Bestyrelsen kommer til at mangle 2 menige medlemmer efter generalforsamlingen, da 2 træder ud.
5) Diverse andre opgaver: oprydning i kælderen, opdatering af opskriftsbogen, evt. hjælp til
foreningens sociale medieplatforme og gerne et ekstra medlem til indkøbsgruppen.
På den positive side er der i de to første måneder af 2018 ca. 100 medlemmer, der har bestilt poser.
Betaling af medlemsbidraget er ligeledes blevet tage overvejende positivt imod. Til gengæld er salget af
poser generelt faldende. Sammenlignet med 2017 er der solgt 15-20% mindre januar og februar i år.
En anden stor udfordring er, at der er et misforhold mellem dem, der gerne vil købe varer og dem tager
vagter eller bidrager på anden vis. Der mangler generelt engagement i foreningens drift, hvilket udhuler
fællesskabsprincippet.
Der er ikke ønske om at skulle kontrollere om medlemmerne tager vagter, da driften af foreningen som
udgangspunkt gerne skulle være tillidsbaseret og præmissen for at kunne handle i foreningen er, at man
bidrager med sin tid. Der har dog det sidste halve år været store udfordringer med at dække de ugentlige
vagter. Især vinterperioden har være svær og i december 2017, måtte vi aflyse en udlevering for første
gang i foreningens historie. Dækningen af vagter har gennem det sidste lange stykke tid hængt på ganske få
mennesker, som nu er ved at være udslidte.
Problemet er især at få dækket ”mester”-vagterne. Det generelle indtryk er at flere medlemmer er i stand
til at varetage vagterne, men er lidt skræmt af at ”stå med ansvaret”. Det kan muligvis løses ved at oplære
en god flok ”mestre” og aftale en turnusordning, for at sikre dækning af vagterne.

Der var enighed blandt mødets deltagere om at problemet ikke ligger i at finde praktiske løsninger på
udfordringerne, men nærmere at få engagementet og energien tilbage i foreningen.
Løsningsforslag:
-

At opløse foreningen (og måske give rum til noget nyt)
At lave færre udleveringer, fx kun hver 14. dag (især om vinteren)
At ændre foreningen til ”Madsamlingen”

Pkt.2 – Nye medlemmer til bestyrelsen – hvad består bestyrelsesarbejdet af
Ikke behandlet da det ikke var aktuelt med de få personer, der var mødt op.

Næste Medlemsmøde bliver onsdag den 18. april.

