Generalforsamling: Foreningen Æbleværkstedet Nonnetit
Tirsdag den 25. feb. 2014 kl. 19, Grevinge Centralskole, Vestergade 10B, 4571 Grevinge
Fremmødt: ca. 35 medlemmer samt bestyrelsen
1. Valg af dirigent – Steen Kaspersen
2. Valg af referent - Stine Maarbjerg
3. Valg af 2 stemmetællere – Lisbeth Kaspersen og Tim Pedersen
4. Bestyrelsens beretning v/ formand Peter Løn Sørensen, herunder beretning fra diverse
udvalg
Bestyrelsen planlægger en medlemsudflugt til Pometet i Taastrup den 13. juni kl. 16.
Vi efterlyser donation af ½ tønde land til vores egen foreningsplantage
– Pløn takker medlemmerne, beretningen er godkendt
5. Kassereren fremlægger regnskab for 2013 til godkendelse samt budget for 2014
Regnskab er godkendt af revisor og det kommer på hjemmesiden
Regnskab Godkendt
6. Godkendelse af kontingent
Forslag om uændret kontingent - Godkendt
7. Valg til bestyrelsen:
På valg er: Astrid Jensen, Rie Boberg og Peter Løn Sørensen
(Eva Christensen og Stine Maarbjerg er ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen)
Astrid Jensen, Rie Boberg og Peter Løn Sørensen modtog alle genvalg på medlemmernes
opfordring
8. Valg af formand: Peter Løn Sørensen
9. Valg af 2-5 suppleanter:
Eva Bløcher, Toni Bøgelund, Jens Wolter, Kitter Malling, Lisbeth Kaspersen
10. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Knud Jensen fortsætter som revisor
Poul Eivind Christensen valgt til revisorsuppleant
11. Indkomne forslag (fremsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før
generalforsamling) – Ingen forslag
12. Eventuelt
Tim foreslår: At vi bygger en til brændekasse så vi har 2
Claus: Man kan godt gå på skolestien allerede, men gå venligst udenom Arne og Vibeke,
ikke ind gennem gårdspladsen men bagom granskoven
Meinerts Mølle: Tilbyder foreningen 30% på indkøb af mel mv.
Pløn og Møller har lister med priser – Stine Maarbjerg orienterer om en ny ide om
FredagsBar - Grevinge Beboerforening vil lave 4 FredagsBarer, måske kan en af dem
være i Æbleværkstedet, så der også kan sælges mel
Henning Olsen vandt et æbletræ efter lodtrækning blandt forkerte svar
Mødet lukket – Pause, Kaffe og Kage

Erling: Projekt plantegenetisk ressource på Malergården –
Plantagens formål er at bevare truede kulturplanter.
Staten har afsat 4-5 mio. til bevaring af sorter i hele landet, 200.000 er gået til ressourceplantagen på Malergården. Fundet af den originale sort Nonnetit fra Odstrup gør det oplagt
at lave et pomet i Grevinge.
Der har tidligere gået strudse på stykket ved Malergården – det er Pometet, der har
udvalgt de 33 bevaringsværdige sorter, ideen er at træerne ikke skal beskæres, som det
eneste sted i landet kan man her studere deres frie vækst
Træerne er sat i hængekøje-afstand, der er forskellige voksebetingelser på stykket
Plantagen passes af ca. 30 frivillige, nogle har lavet fotos af deres træer hvert halve år
De kan komme på projektets (endnu ikke eksisterende) hjemmeside –
Efter planen kommer der en side til hvert træ med historier, og man kan kommentere
Plantagen får en ny info-tavle og ny låge, det hele indvies i maj
Ideen er at skabe en æble-eng, hvor træerne vokser frit og græsset slås 2 gange om året

