
Referat ordinær generalforsamling  

Fredag d. 13. marts 2019. kl. 19 

Prøvegårdsvej 19, 4100 Ringsted. 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

Laila blev valgt enstemmigt som dirigent som konstatere der er indkaldt rettidigt. Hans-Jørgen Føns 

Jørgensen blev valgt som referent. 

2. Formanden aflægger årsberetning 

Formanden melder at det har været et spændende første år. Foreningen opstod, efter at FB gruppen 

blev så stor, at der var behov for et solidt bæredygtigt fundament. 

Konceptet har fik utroligt meget eksponering ind over sommeren. Vi har været i samtlige 

landsdækkende medier, og opbakningen har været overvældende. 

Opstart af foreningen er forløbet fint. Der var mange processer, vi skulle igennem og mange brikker 

der skulle falde på plads. VI har hele vejen fået god rådgivning, bla. af skat og friluftsrådet. 

 Vi har ca. 150 betalende medlemmer.  

Skat har kategoriseret Brug min baghave, som en ”ikke skattepligtig forening” Hvilket betyder at vi 

ikke skal betale skat af indkomst, fra fx salg af klistermærker til medlemmer i foreningen. Det gælder 

både aktive/betalende og passive/ikke betalende medlemmer. Det betyder at alle, ikke betalende 

medlemmer, der køber merchandise vil blive oprettet som passive medlemmer. 

Formanden blev inviteret til møde med Landbrug & Fødevare. Et spændende og givende møde. L&F 

står bla bag spor.dk. Vandrestier i landskabet. Det giver god mening at lave et samarbejde. VI 

drøfter forsat hvordan sådan et samarbejde kunne se ud. 

2020 skulle have budt på div outdoor arrangementer. Indtil videre er det sat i bero, pga Corona. 

3. Kasseren fremlægger regnskab 

Regnskabet er godkendt efter kasserens fremlægning.  

4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår at foreningen forsætter med et årligt kontingent på 75 kr.  

5. Valg af bestyrelse 



Ingen af siddende bestyrelsesmedlemmer er på valg. 

Bestyrelsen foreslår at foreningen forsætter med 3 bestyrelse medlemmer grundet lav arbejdsbyrde. 

6. Valg af revisor 

Dorthe Danielsen vælges som revisor.  

7. Indkommende forslag 

 Der er ikke noget nogle indkommende forslag 

8. Evt.  

Der bedt om at generalforsamlingen under evt. kunne drøfte online muligheder for næste 

generalforsamling. Bestyrelsen blev enige om at undersøge mulighederne.  

Muligheden for at oprette en lukket fb gruppe blev drøftet for at skabe en hurtigere og bedre 

kommunikation med foreningens medlemmer. Der er ikke enighed om der er et reelt behov for det. 

Der bliver for nuværende ikke oprettet en gruppe på fb.  

 


