Referat af Generalforsamlingen tirsdag den 7. marts på Centralskolen i Herrestrup

Æbleværkstedet Nonnetit 2017
Dirigent: Sten Kaspersen
Referent: Jens Norbert Petersen
Eva Christensen(Fremover Eva C.) ønsker alle velkommende til generalforsamlingen for
Æbleværkstedet Nonnetit anno 2017
Sten Kaspersen spiller Det er i dag et vejr og vi alle synger med.
Formanden Eva C. Kommer med bestyrelsens beretning:
Beretningen ligger som bilag i sidst i referatet.
Beretning fra grupperne:
Trægruppen:
Peter Møller fortæller af Æble engen har haft et dårligt år på grund af stående vand på området.
Alle de døde træer er genplantet med æbletræer fra æblebørnehaven.
Samarbejdet med Malergården går ikke så godt, Vi får ikke meget svar tilbage fra dem ved
henvendelser. Der er blevet sendt et brev til malergården i forhold til kommende samarbejde, så vi
får forventningsafstemt hvad der kommer til at ske i fremtiden, også i forhold til bevarelsen af
æbletræerne, i samarbejde med Pometet i Tåstrup.
Erling Frederiksen:
Som information til gæster der besøger Æbleengen ved Malergården, så er Pometet næsten færdig
med at lave flotte små messingskilte med en lille tekst og en QR kode, med der til hørende
informationer om det træ man står ved. Sort, historie osv.
Pometet levere alle skiltene til Æbleværkstedet, og vi står så for at montere dem på de rigtige
træer.
Peter Møller:
De store informationstavler ved indgangen til æbleengen er ødelagte/nedbrudte.
Vi har fået tilbud på nye informationstavler om alle æblerne på æbleengen, men der vil ikke blive
brugt penge på det, før Malergården åbner op for dialog og samarbejde i forhold til
vedligeholdelse af området.
Eva Christensen:
Trægruppen levere podekviste til det kommende pode kursus.
Peter Møller:
Peter har været til møde med Lars fra Odsherred Kommune ang. beplantning af områder ud til
veje og små enge, som for eksempel Egebjergvej og de omkringliggende veje.
lige ledes ved de nye rundkørsler op til Grevinge.
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Sti Gruppen:
Peter Løn:
Der er desværre kun 5 gamle store Nonnetit træer tilbage i området. Og de er nået der til hvor de
fleste af dem er døende, derfor er det et rigtig godt bevaringsarbejde der bliver gjort i
æbleværkstedet.
Peter viste en flot gammelt kort over området ved Atterup og de stier som var der fra mange år
siden. I år har der været brugt rigtig meget energi på genopførelsen af dem gamle Skolesti fra
Frenderup, efter aftale med de omkring liggende jord ejere er der, i løbet af året blevet fyldt jord
på, store sten samt sået græs.
Friluft rådet fra Odsherred Kommune samt Velux fonden har støttet projektet, samt alle de frivillige
som der har støttet projektet. Løbende vil der blive sat fuglekasser, bænke samt informationstavle
op på stien.
Ved indvielsen af skolestien var der flot mødt 40-50 mennesker op, som var imponeret over den
flotte stig, der var i det hele taget en god stemning.
Moste Gruppen:
Astrid Jensen:
Vi har i år haft et rigtig godt moste år. Der er blevet mostet og solgt følgende:
- 3026 liter most
- 390 røde dunke
- 134 liter pasteuriseret most.
Vores medlemmer holder generelt området pænt og betaler det de skal. Det ses flere og flere
gange af familierne laver en lille tur ud af det at tage ned og moste, de tager børn og madpakker
med. Vi har introduceret rigtig mange ny medlemmer for mosteudstyret, og håber for det samme
for det kommende år.
Kassererens beretning:
Astrid Jensen:
Kontingentet er meget stabilt, vi har tjent ca. det samme i kontingent i år som sidste år.
Generelt set har indtægterne været gode, vi har fået en del penge ind ved arrangementer og most.
En større udgift i år har været at betale vandafledningsafgiften for både 2015 og 2016. Ved en fejl
var der kun betalt for vandet og ikke spildevandet.
I år er der blevet købt køleskab, mange røde dunke, knive til podekursus og kontorartikler til lager.
Astrid mener ikke underskuddet på 1.129,44 kr. er noget problem, i betragtning af, hvad der er
blevet købt i år.
I budgettet er der lagt op til et underskud 9.500 kr. i det er der medregnet betaling for
færdiggørelse af vores gulv i værkstedet på 8.000 kr., for at hjælpe kassebeholdningen lidt er der
blevet søgt flere fonde, og støtteordninger.
Ved årsskifte står der i banken: 18.429,93 kr. hvilket betragtes som værende godt.
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I salen stilles der spørgsmål til om vi kan gøre nogen spare tiltag, som for eksempel opfordre til at
genbruge/spare på vandet ved mostning, Bestyrelsen vil overveje det til næste bestyrelsesmøde.
Sammenlignet med 2015 og 2016 der er blevet mostet flere liter most, og vandforbruget er ikke
steget i samme grad.
Odsherred kommune har varslet mindre støtte fra deres side, dog forventer Astrid ikke den store
ændring for os.
Vedtagelse af kontingent:
Der blev stemt for uændret kontingent i foreningen.
Bestyrelsesposter:
Eva Christensen og Stine stiller ikke op til bestyrelsen igen.
Erling Frederiksen er valgt til formand. På valg i 2019
Bestyrelsesmedlemmer valgt for to år.
Marianne Halberg, mhalberg@gmail.com, 29704102, På valg i 2019
Merete Bing, Merete.bing@gmail.com . På valg i 2019
Bestyrelsesmedlemmer som fortsætter:
Astrid Jensen, på valg i 2018
Jens Norbert Petersen , på valg i 2018
Bestyrelsessuppleanter, valgt for et år:
Jens Wolther
Kitter Maling
Lisbeth Kaspersen
Stine Maarbjerg
Eva Blöcher
Revisor:
Knud Jensen
Reviser Suppleant:
Poul Eivind Christensen
Eva Christensen forsætter som ansvarlig for hjemmesiden samt medlemskontakt via nyhedsbrev.
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BESTYRELSENS BERETNING
Skrevet af Eva Christensen
Der har været en del arrangementer i løbet af 2016.
Vi startede op med podekursus hvor omkring 30 var mødt op og hørte Flemming Thorninger
fortælle og forklare. Han havde et træ med, som han podede året før og det var meget stort. Der
blev podet rigtig mange træer den dag og alle var glade og tilfredse.
I maj havde vi medlemstur til Ane på Muld. Vi var rundt over det hele og fik set det store arbejde
de gør. De havde 40 forskellige æblesorter, og nu har de også Nonnetit. De er selvforsynende med
frugt, grønt og kød. Vi fik en masse god mad som Anes mand, som er kok, havde tilberedt til os. En
rigtig hyggelig aften
Vi var repræsenteret i Hvalsø med reklamer, da Ellen var så sød at tage dem med for os til
folketræf om omstilling, bæredygtighed og økologi, da ingen fra bestyrelsen kunne komme den dag
til det flotte arrangement.
I september havde vi en produktionsdag. Det var rigtig hyggeligt og der blev produceret en del.
I september havde vi også Æblets Dag. Der var en masse som kom og var med til at gøre dagen
rigtig god og hyggelig. Der blev mostet hele dagen og der blev drukket meget æblemost. Årets
æble blev kåret og det blev nr. 1 Aroma, nr. 2 Ritt Bjerregård nr. 3 Nonnetit. Franz Bak var og spille
og synge æblesange sammen med hans to drenge, det var så skønt at høre på og vi sang så det var
en fryd. Som sædvanlig var Flemming Thorninger og bestemme æbler, det er så skønt at han vil
gøre det vi takker ham mange gange. Vi fik solgt en del æbletræer den dag især Nonnetit.
I oktober havde Peter Løn tre ture ”Æbler kan fortælle historie” var temaet. Det er dejligt at han
gerne vil lave de ture, han er god til at fortælle om Grevinge-halvøen, stor tak til ham.
Vi havde beskærerkursus hos Kitter i Vindekilde igen i år. Jørgen Stoltz var igen rigtig god til at
fortælle om de forskellige beskæringer og der blev beskåret igen på det træ, som fik en ordentlig
omgang året før, og også på andre træer. Det er dejligt at opleve hvor interesseret folk er i at få
beskåret deres frugttræer.
Vi har også haft en del arbejdsdage. Vi havde ikke så stort held i starten, der skete nogen fejl, men
så blev vi enige om at vi skiftedes til at være kontaktperson og sørgede for at der var kaffe/te og
kage til folk når de kom og var så søde at lave en masse for os, så sluttede vi af med at spise
sammen.
Vi var repræsenteret på Holbæk Museum, som havde Kina-uge, så teen var kinesisk. Det var sjovt
at fok efterspurgte vores æblete fra året før. Desværre regnede det væk så det blev lukket et par
timer før end beregnet.
Vi har også været på Malergården og moste for museets gæster. Gæsterne samlede æbler og
vaskede dem. Så fik de lov at være med at kværne dem og presse dem. Der var ikke så mange, da
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vejret ikke var med os, men dem som var der, var virkelig interesseret i æbler og at de kan bruges
til så skøn most.
Vi har fået ordnet gulv i værkstedet, men desværre er der nogen fejl i det, så når der er varme i
luften, skal det laves om. Ham der lavede det har fået halvdelen af pengene og får resten når
gulvet er i orden .
Trægruppen med Malergården: Peter Møller
Stigruppen: Peter Løn
Mostegruppen: Astrid

Referatet således godkendt. Atterup den 14. marts 2017

_____________________
Erling Frederiksen

_________________
Sten Kaspersen

_______________________
Jens Norbert Petersen
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