Lejre, den 2. april 2017

Referat af generalforsamlingen tirsdag den 28. marts 2017 kl. 19.00 i
Lejre Økologiske Fødevarefællesskab, som blev afholdt hos Olsen
Frugt, Hovedvejen 6, Glim.
Formand Lise Nørgaard bød velkommen.
1: Valg af dirigent og referent:
Per Nørgaard blev valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Der var fremmødt i alt 13 medlemmer.
Lone Larn Nielsen blev valgt til referent.
2: Beretningen:
Lise Nørgaard fremlagde beretningen for perioden 30. marts 2016 til 28. marts 2017.
Det er 5. gang at der afholdes ordinær generalforsamlingen siden Lejre Økologiske Fødevarefællesskab blev stiftet i 2012.
Beretningen blev godkendt.
Beretningen er udsendt samme med dette referat.
Der var opbakning til bestyrelsen om, at fortsætte med at have fokus på:
•

Synlighed

•

Information og kommunikation til medlemmerne

•

Fællesskabet herunder afholdelse og deltagelse i forskellige arrangementer og events

3. Årsregnskab:
Kasserer Thomas Møller fremlagde årsregnskabet for perioden 1. januar 2016 til 31. december
2016.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
4. Indkomne forslag:
Bestyrelsen havde forslag til vedtægtsændringer:
§ 4, stk. 5 om medlemskab: Ændres til: Udmeldelse kan ske skriftligt. Gebyrer og eventuelle
kontingenter refunderes ikke ved udmeldelse.
§ 4, stk. 6 om medlemskab: Stk. 6 udgår.
§ 4, stk. 7 om medlemskab: Ændres til: Nyt punkt 6: Betaling for varer sker forud og denne
forudbetaling kan ikke afbestilles.
§ 5, stk. 5 om generalforsamling. Ændres til: Dagsorden for den ordinære generalforsamling
skal indeholde mindst følgende punkter:
•

Valg af dirigent og stemmetællere

•

Godkendelse af bestyrelsens beretning

•

Godkendelse af årsregnskab

•

Godkendelse af budget

•

Behandling af indkomne forslag

•

Valg af mindst tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

•

Valg af revisor og revisorsuppleant

•

Valgene afgøres ved håndsoprækning – såfremt et medlem ikke anmoder om skriftlig
afstemning, eller dirigenten vælger dette, når der er opstillet flere kandidater, end der
skal vælges

•

Eventuelt

Forslagene til vedtægtsændringerne blev vedtaget.
5. Budget:
Kasserer Thomas Møller fremlagde budgettet for 2017.
Budgettet blev godkendt uden bemærkninger.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant:
Lise Nørgaard, Thomas Møller, Kirsten Jensen og Birgitte Møller blev valgt til bestyrelsen.
Lone Larn Nielsen blev valgt til suppleant.
Per Nørgaard blev valgt til revisor.
Birgitta Kiely blev valg til revisorsuppleant.
7. Eventuelt:
Næstformand Birgitta Kiely udtrådte af bestyrelsen. Lise Nørgaard takke Birgitta Kiely for det
store arbejde hun har udført i LØFF både i bestyrelsen, i butiksgruppen og med bestillinger.
Birgitta Kiely vil fortsat hjælpe til med bestilling af grønt til poserne.

Næste arrangement bliver foredrag med Klaus Lohr-Petersen fra Biodynamisk Forening og til
efteråret får vi besøg af Lone Landmand, et arrangementer i samarbejde med Hvalsø Bibliotek.
Der vil blive udsendt nærmere og disse arrangementer.

Per Nørgaard
dirigent

Bilag:
Bestyrelsens beretning
Årsregnskab 2016
Budgetopgørelse 2016
Budget 2017

Lone Larn Nielsen
referent

LØFF generalforsamling 2017
Beretning
Det er femte gang vi holder ordinær generalforsamling i LØFF efter stiftelsen i 2012. Der er sket meget på
de fem år – fra de store visioner for hvordan LØFF kunne være med til at udvikle den økologiske kommune,
til at få det, jeg vil kalde vores kerneopgave – den ugentlige pose – til at fungere i praksis. Det sidste har der
været lagt et stort arbejde i fra mange medlemmer, og det fungerer. På sidste generalforsamling blev det
tydeligt at interessen for at bestille poser er dalende, sådan er det fortsat og det har naturligvis præget
arbejdet i løbet af året.
Vi har deltaget i markedsdag på Gammel Kongsgård i Gl. Lejre i foråret og Lejre Høstfestival i Felix i
sensommeren med velbesøgte boder. Til høstfestivalen lavede vi en sjov quiz om at blive det bedste
kålhoved, det var med til at mange fik øje på LØFF.
Vi havde en bod med på folketræffet om bæredygtighed – ’Det fælles Bedste’ – i Hvalsø sidste år i april.
Under træffet var vi samlet med de øvrige fødevarefællesskaber i Danmark til et fællesmøde, hvor vi fik
vendt samarbejdet omkring eggplant, om at håndtere økonomi og om perspektiver for fremtidigt
samarbejde på lnadsplan. Danmarks Økologiske Fællesskaber har en hjemmeside og en facebookside, men
der sker nu ikke så meget. Der er masser af gode viljer og intentioner, men det er ikke nok, og måske har
andre det på samme måde som os, at vi har nok at gøre med at få det praktiske til at fungere i hverdagen.
Eggplant har Søren været særdeles aktiv i og vi besluttede på sidste generalforsamling, at vi ville støtte
økonomisk, hvis andre gjorde det samme, men der er desværre intet sket med projektet siden fællesmødet
på folketræffet. Århus Økologiske Fødevarefællesskab har gjort et forsøg på at udvikle en fælles kogebog
for fødevarefællesskaberne, som LØFF – og det er især Birgit Silvert – har været involveret i - det er
desværre standet på manglende midler.
Til gengæld har vi efterhånden et godt samarbejde med Roskilde Økologiske Fødevarefællesskab (RØFF),
specielt om bestilling af grønt til poserne, hvor vi skiftes til at stå for kontakten til leverandørerne.
Vi har samarbejdet med elevrådet på Allerslev Skole, som i forbindelse med deres motionsdag ønskede
mere fokus på hvordan sunde økologiske grøntsager og frugt er med til at give trivsel på eleverne. Kirsten
og Søren deltog i et elevrådsmøde, hvor de fortalte om LØFF, økologi og bæredygtighed. Det inspirerede
nogle afgangselever til et projekt, hvor de i deres formidling formåede at sælge 10 LØFF-poser på skolen.
Det viser sådan set bare at opsøgende arbejde virker.
Vi deltog med et par repræsentanter på COOPs 150 års jubilæumskonference som havde overskriften:
Fremtidens fællesskabsvirksomheder. FN har formuleret 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som svar
på de globale udfordringer inden for fx klima og sundhed, og et af konferencens spørgsmål var, hvordan
fællesskabsvirksomheder kan være med til at løfte målene. Der popper mange forskellige tiltag op, som fx
fødevarefællesskaberne, deleøkonomi og nye ejerformer, som nutidens svar på globale udfordringer –
hvordan kan COOP, og andre gamle medlemsejede virksomheder, se sig selv i det, og kan vi gøre noget
sammen. COOP rækker hånden ud til samarbejde, så den skal vi måske gribe? Der er jo brugskøbmand i alle
de større landsbyer i kommunen.
For godt et år siden havde bestyrelsen besøg af et par projektmedarbejdere fra Lejre Kommune – de
fortalte os om Søtorvs-projektet i Hvalsø, og om brugsuddelerens ide om et samarbejde mellem
Superbrugsen, LØFF og de lokale producenter om en slags ’torvehal’ på Søtorvet. På det tidspunkt lå ideen

langt ud over, hvad vi kunne se os selv i, men måske skal vi kigge på ideen igen, når vi skal drøfte
fremtidens LØFF.
For et par måneder siden var vi inviteret til medlemsmøde i RØFF, hvor Kirsten Sivertsen fra Stensbølgård
fortalte om sin grøntsagsproduktion og hvor hun henledte vores opmærksomhed på konceptet
’Madsamling’, som formidler økologiske og primært lokale fødevarer. Madsamling er organiseret med en
vært, som organiserer onlinehandel og ugentlig udlevering på et opsamlingsevent. Medlemmerne handler
direkte med producenten, og værten får 10 procent af omsætningen. Der er mange madsamlinger i Europa
og de er også på vej frem i Danmark. Det er måske også værd at kigge nærmere på.
Indadtil har bestyrelsen været særlig optaget af at forbedre kommunikationen til medlemmerne, vi har
drøftet hvordan LØFF bliver mere synlig og hvordan vi styrker et fællesskab i LØFF.
Michael Hyldsgaard, som har udviklet LØFFs hjemmeside har indvilget i at arbejde videre med den, ud fra et
oplæg som især Søren har arbejdet med, men som bestyrelsen står bag. Det afventer at Michael får tid.
Vi har oprettet en række mailadresser, som har gjort den interne kommunikation lettere, og som løfter
LØFF-kommunikationen ud af privaten.
Vi har haft som mål at sende nyhedsbrev ud til alle medlemmerne efter hvert bestyrelsesmøde, hvilket
stort set er lykkedes og vi er blevet flinkere til at skrive statusopdateringer på vores facebookside.
Vi har talt om ideer til at synliggøre LØFF, vi har været sponsor for ’Løb med brysterne’ og Lejre
Idrætsforenings julelotteri. Vi har en side i kommunens vejviser til økologi i Lejre. Vi har arrangeret foredrag
om biodynamisk jordbrug den 27. april – en fortsættelse af et tilsvarende foredrag sidste år, som var en
stor succes. Vi samarbejder med bibliotekerne i Lejre om et foredrag med Lone Landmand, det bliver i
Kulturhuset i Hvalsø i sensommeren eller efteråret.
Vi har foreslået Lejre Kommune at bevilge et gavekort til LØFF til alle nye tilflyttere i kommunen – det var
der så ikke penge til.
Og vi har talt om ideer til at styrke fællesskabet i LØFF: dt kan være foredrag og besøg fx hos Karen Hertz’
eddikeprojekt i Kyndeløse, Mikkel Friis Holms chokoladefabrik i Hvalsø, Hegnsholt i Allerslev,
Paradisbakkerne i Hvalsø, Farmlab i Abbetved og hos vores producenter, fx Svanholm. Er der stemning for
at gå videre med den slags aktiviteter – er der nogen der vil stå for noget?
Sidst men ikke mindst har vi naturligvis ofte drøftet, hvad vi stiller op med, at der bliver bestilt så få poser.
Som det ser ud nu, er vi ved at nå smertegrænsen for at opretholde posesalget. Eftersom vi betaler et fast
beløb for fragt uanset antallet af poser går grænsen ud fra et økonomisk hensyn ved fem poser – og der har
vi faktisk været et par gange i den sidste tid.
På sidste generalforsamling besluttede vi at man skulle genindmelde sig i år, hvis man fortsat ønskede at
være medlem, og vi indførte årligt kontingent. Status er 33 medlemmer. Det er vores plan at sende et
ugenyt på mail med info om indholdet i ugens pose, men vi har stadig til gode at se om det får nogen effekt
på antallet af posebestillinger. Om et halvt års tid vil det være relevant at gøre status, men allerede nu vil
det være godt med nogle fingerpeg om i hvilke retninger vi skal kigge, når vi tale fremtidens LØFF.

Lejre Økologiske Fødevarefællesskab
CVR 34631743
Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2016
Resultatopgørelse
Indtægter:
Kontingenter / nye medlemmer
Posesalg
Andre indtægter:
Løssalg
Arrangementer

1.350
45.730

53.618,7.888
450

Indtægter i alt

55.418

Udgifter:
Køb af økologiske varer
Fragt på Køb af økoligiske varer
Arrangementer
Div. Butik. Poser, Papir etc.
Hjemmeside og mail
Regenskabsprogram
Annoncer
Gebyrer. Bank
Periodens resultat

56.501,-

54.601
1.900
5.328
1.459
637
1.485
2.750
425
68.585
-13.167
55.418

55.418
55.418

Balance pr. 31. december 2016
Aktiver
Merkur Bank

43.559

Aktiver i alt

43.559

Passiver
Egenkapital pr. 1. januar 2016
Periodens resultat

46.887
-13.167

Varekreditorer

9.839

Passiver i alt

43.559

Balance

43.559

43.559

Foreningen er en almennyttig forening udelukkende med omsætning med foreningens
medlemmer. Foreningen er derfor skønnet fritaget for momspligt.
Lejre den 16. marts 2017

Thomas Møller
kasserer

Budgetopgørelse 2016

Investering

Beløb (kr.)

Forbrug

Hjemmeside - ny eller tilpasning af
eksisterende. Integrering af Eggplant

10.000

0

Medlemsarrangementer

5.000

4.298

Andre arrangementer

4.000

1.030

Udstyr

3.500

0

Butik drift

4.500

1.459

Annoncering

6.000

2.750

Tilskud til Eggplant

3.000

0

Diverse inkl. gebyr

3.000

2.547

Total

39.000

12.084

Noter
Formidler LØFF og skaffer medlemmer, samt
gør adm. Lettere. Udgiften forventes først at
komme i 2017
Fællesspisning, materialer.
Generalforsamling, Biodynamisk ..
Arrangement. Julehygge
Honorar, transport, materialer. Det fælles
bedste, Lejre Høstmarked
Til brug ved arrangementer
Poser, taletidskort mm. Afspejler faldende
Faldende posesalg.
Formidler LØFF. Generalforsamling og
Økologi i Lejre.
Eggplant er "død" og vi forventer ikke
yderlige udvikling.
Mindre anskaffelser og uforudsete udgifter.
Regenskabsprogram, Bank gebyrer, Mail
konto.

LØFF BUDGET 2017
Investering
Hjemmeside - tilpasning af
eksisterende.
Medlemsarrangementer
Generalforsamling 28.03.2017
Butik drift
Annoncering

Budgetteret

Diverse inkl. Gebyr og MobilPay

3.000

Total

31.200

10.000
9.000
1.200
2.000
6.000

Noter
Formidler LØFF og skaffer medlemmer,
samt gør adm. lettere
Fællesspisning, materialer, honoraer.
Fællesspisning
Poser, Mobil forbrug mm
Formidler LØFF
Mindre anskaffelser, Bank gebyres,
MobilPay og uforudsete udgifter

