NYHEDSBREV nr. 11 – Feb. 2012 - Æbleværkstedet Nonnetit
Indkaldelse til Generalforsamling i Æbleværkstedet Nonnetit
Onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00
På Grevinge Centralskole, Vestergade 10 C, Herrestrup, 4571 Grevinge
I Aulaen
Program:
A: Velkomst v/ Formand Peter Løn Sørensen
B: Dagsorden for afholdelse af ordinær Generalforsamling:
Valg af Dirigent
Valg af Referent
Valg af 2 stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Beretninger fra div. Udvalg
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse – v/ Kasserer Henrik Bang Jensen
Indkomne forslag pr. 25. feb. 2012:
1. Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om tilladelse til at forlænge kassekreditten
hos Merkur Bank
2. Bestyrelsen stiller forslag til vedtægtsændring af §9, stk 2. Ny ordlyd: Endvidere vælges
på generalforsamlingen 2-5 suppleanter for 1 år ad gangen.
Godkendelse af kontingent – Bestyrelsen foreslår at kontingenterne forbliver uændrede
Valg til Bestyrelsen:
På valg til bestyrelsen er: Peter Løn Sørensen, Rie Boberg og Henrik Bang Jensen.
Peter Løn Sørensen og Rie Boberg modtager genvalg. Henrik Bang Jensen genopstiller
ikke.
Bestyrelsen foreslår Astrid Jensen som nyt bestyrelsesmedlem.
Valg af Bestyrelses-suppleanter for 1 år.
C: Salg af kaffe, kage, øl/vand, smagsprøver på æblemost
D: Afsløring af historisk gave til Æbleværkstedet
E: Festtale til Æblet v/ Kirsten Rohde: Midt i en karriere som Jurist, fik Kirstens passion for
æbler og økologi hende til at begynde forfra. I en moden alder slog hun sig ned på
Rytzebækgaard på Møn og grundlagde en økologisk æbleplantage. I dag er hun en af
landets fineste avlere og leverer æbler til restauranter som Noma og Formel B. Festtalen

er en varm og spændende beretning om glæder og udfordringer ved økologisk
æbleproduktion i Danmark
F: Kl. ca. 21:45: Tak for i aften

Ny Webmaster:
Susan Fast har overtaget Æbleværkstedets hjemmeside www.nonnetit.dk efter Steen
Larsen - som døde, alt for tidligt, i oktober 2011. Susan kan kontaktes på sf@sfast.dk
Naturstyrelsen donerer bord/bænkesæt til Æbleværkstedet Nonnetit:
Æbleværkstedets formand Peter Løn Sørensen har ansøgt Naturstyrelsens
Familieskovturs-pulje om midler til en bænk, der kan indgå i Æblesti-projektet.
Naturstyrelsen har imødekommet ansøgningen, og den 6. feb. var Forstfuldmægtig
Kresten Petersen fra Naturstyrelsen Vestsjælland og Peter Løn på rundtur i
Odstrup/Atterups nærmiljø for at finde et egnet sted til nye bænk.

Bænken kan evt. stå ved Koberg-leddet på Odstrupvej midt mellem de 2 landsbyer, med
flot udsigt over Grevinge-halvøen og Isefjord.
Æbleopskrifter:
Eva Christensen samler æbleopskrifter, som kan lægges på hjemmesiden. Hvis du har
opskrifter på kager og andre produkter hvor der indgår æbler, kontakt Eva på mail
christensen@garboedal.dk - eller tlf. 59 65 94 95 / 23 70 18 06
Podekursus: I år holder Æbleværkstedet Podekursus den 31. marts kl. 10, med
underviser: Arild Vinge. I kalenderen på www.nonnetit.dk under: Kalender og Nyheder
kommer mere info om kurset, og datoer for Æbleværkstedets andre aktiviteter, så snart
det er klar.
OBS - det er Nu podekvistene skal skæres! Pak dem ind i avispapir og læg dem i en
plasticpose, som enten graves ned ved en nordvendt mur eller opbevares i køleskabet
indtil kurset. – HUSK også at sætte navne på dem, så der kan byttes på kurset.
5. juni: På Grundlovsdag 2012 deltager Æbleværkstedet i SlowFood Odsherreds aktion
”1000 Haver Til Afrika”. Æbleværkstedet vil blive omdannet til en af de mange Pop-up
Restauranter, der byder på specielle menuer denne dag.

Med Æblehilsner
Vi ses!

