Dagsorden for generalforsamling 25. feb. 2013 - Æbleværkstedet Nonnetit:
Pkt.1: Valg af dirigent
Pkt. 2: Valg af referent
Pkt. 3: Valg af 2 stemmetællere
Pkt. 4: Beretninger (med billeder):
- Bestyrelsen
- Det Plantegenetiske projekt på Malergården
- Trægruppe
- Mostegruppe
Pkt. 5: Henrik Bang Jensen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og derefter
budgettet for det kommende år
Pkt. 6: Godkendelse af kontingent
Pkt. 7: Valg til bestyrelsen og andre tillidsposter, Eva Christensen og Stine Maarbjerg er på
valg. 2-5 suppleanter vælges. 1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges.
Pkt. 8: Indkomne forslag. (Forslag skal indsendes til formanden senest 14 dage før
generalforsamling)
Pkt. 9: Eventuelt

Referat af generalforsamling 25. feb. 2012 - Æbleværkstedet Nonnetit
Pkt. 1 – Valther Jensen
Pkt. 2 – Stine Maarbjerg
Pkt. 3 – Søren Kierketerp og Merete Bing
Pkt. 4:
– Bestyrelsens Årsberetning v/ Peter Løn Sørensen, Formand:
Pløn lagde ud med en æblehistorie fra en 84-årig mand fra Atterup Huse, som kunne huske
Nonnetit-træerne fra sin barndom.
Det har taget 2½ år at få projektet i gang. Vi har afleveret slut-rapporten til EU med vores
formål, der bliver dokumenteret i vores aktiviteter.
Foreningens aktiviteter i 2012 blev gennemgået med fotos. Kurser, besøg, skoleklasser, gåture, Kulturnat og andre arrangementer.
- Bestyrelsens Årsberetning for 2012 kan læses i fuld længde på foreningens hjemmeside
www.nonnetit.dk.

Pkt. 5:
– Henrik Bang Jensen er på rejse – Astrid Jensen gennemgår regnskabet.

Der er 53.289,- kr. i underskud. En del af underskuddet skyldes store renteudgifter bl.a. på
grund af langsommelig procedure ved udbetaling af støttemidler.
Foreningen skal lægge penge ud for Malergårdsprojektet – som vi dog får igen, så året vil
ende med et lille overskud.
Vores medlemstal stiger og det giver lidt indtægt.
Vi har tjent ca. 5000,- kr. på most og også lidt på kurser mv. – vi forudser et overskud på ca.
12.000 kr.
Vi har søgt Havefonden om 58.000,- kr. til færdiggørelse af udendørsarealer, vaskeplads mv.
Pkt. 6 – Godkendt
Pkt. 7:
– Bestyrelsen: Stine Maarbjerg og Eva Christensen er genvalgt uden modkandidater
Suppleanter valgt til bestyrelsen:
Lisbet Kaspersen
Eva Bløcher
Valther Jensen
Toni Bøgelund
Lise Pedersen
Knud Jensen er genvalgt som revisor
Poul Eivind Christensen er genvalgt som revisorsuppleant

Pkt. 8 og 9: Ingen punkter
Generalforsamlingens program er dermed afsluttet. Aftenen fortsatte med kaffe og foredrag
om Tuse Næs Æblefestival v/Alice Faber og Tommy Flugt

