Referat: GENERALFORSAMLING I ÆBLEVÆRKSTEDET - tirsdag d.3. marts
2015, Grevinge Centralskole kl.19.00
Fremmøde: Bestyrelsen, suppleanter, ca. 40 medlemmer
Vi startede med at synge en æblesang med Sten Kaspersen på guitar
VELKOMST v/ formand Peter Løn Sørensen
Formanden indledte med at fortælle at vi i år har valgt at holde generalforsamlingens fokus
på værkstedets arbejdsgrupper: Mostegruppen, Trægruppen, og Sti/fortællingsgruppen,
da vi gerne vil have flere medlemmer til at deltage i gruppernes aktiviteter. Under
generalforsamlingen vil en repræsentant fra hver gruppe derfor vise fotos og fortælle om
gruppens arbejde.
Dagsorden:
1. Sten Kaspersen blev valg til dirigent og konstaterede, at Generalforsamling er lovligt
indkaldt
2. Stine Maarbjerg valgt til referent
3. Agnete Pedersen og Ellen Ærtebjerg Knudsen valgt til stemmetællere
4. Formand Peter Løn Sørensen fremlagde Bestyrelsens beretning og viste fotos fra årets
gang i værkstedet
5. Kasser Astrid Jensen gennemgik det reviderede regnskab for 2014 og derefter
budgettet for 2015. Økonomien er vendt, og vi forventer et lille overskud næste år Regnskab 2014 og Budget 2015 godkendt
6. Generalforsamlingen vedtog, at kontingent fortsætter uændret
7. Eva Christensen og Stine Maarbjerg blev begge genvalgt til bestyrelsen
Alle suppleanter fortsætter☺da der ikke var nye kandidater. De valgte er: Jens Wolter,
Eva Blöcher, Toni Bøgelund, Lisbeth Kaspersen og Kitter Malling
Knud Jensen fortsætter som revisor og Poul Eivind Christensen som suppleant
8. indkomne forslag – ingen
9. Eventuelt: En god Ide: En Frugtformidling på brugt frugt – hvor ligger der æbler på
jorden / æbler der ikke bliver plukket... Vi kunne via vores hjemmeside formidle, hvor
medlemmerne kan hente overskudsæbler som de kan moste i værkstedet, og frugttræsejere med overskudsfrugt kunne melde sig til formidlingen for plukning.
Eva B efterspørger om vi kan æble-beplante haven ved det nye iværksætterhus i
Egebjerg. - det er en god ide, og hvis de evt. laver et lokalt Æblelaug, vil vi gerne gå ind i
det som vejledende og praktisk hjælp.
Det blev også meddelt at der er sket beskæring i Vallekilde i Triers gamle frugthave. Det
var her Æbleværkstedet v.Stine tog initiativ til at lave beskærerkursus og bortadoptere de

gamle træer, for et par år siden. Det er meget positivt at Højskolen selv tager ansvar for
dette gamle kulturspor. Og et eksempel på at Æbleværkstedet sætter spor.

Derefter: Kaffe / æblemost / cider / Calva Ods, æble- og andre kager.
Under kaffen blev der vist fotos fra grupperne. Astrid Jensen fortalte om Mostegruppen,
Eva Christensen fortalte om Trægruppen, herunder fortalte Peter Møller om plantagen på
Malergården, Peter Løn fortalte om arbejdet med Skolestien og den nye fortælletur i
Frenderup og Stine fortalte om Topmøde – Æblernes sagn og myter.
Fotos fra grupperne og referat kan ses på foreningens hjemmeside: www.nonnetit.dk
sammen med beretningen.

