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Generalforsamling_2009
Visionsdag og ordinær generalforsamling i Københavns Fødevarefællesskab 2009
Dagen startede kl. 13 med visionsdag, som der er separat referat for.

Generalforsamling d. 24.10.2009
Mødestart: 17.15 i Folkets Hus - ca. 30 fremmødte.
1. Valg af stemmetæller
Hannibal Rasmussen vælges enstemmigt.
2. Valg af dirigent
Andreas Lloyd vælges enstemmigt
3. Formandens beretning
Grundet den tidligere formands og næstformands manglende deltagelse i foreningen, har der ikke været nogen
ledelse til at fremlægge en beretning.
4. Regnskabsaflæggelse
Midlertidig kasserer Kristine Meldal fremlagde kort foreningens økonomi - både i form af indtægter baseret på
medlemskontigenter, posesalg og løssalg, og udgifter i form af indkøb af grøntsager, vægte, skilte mm. (se
separat regnskab). Der er et lille overskud – som langsomt stiger da vi lægger lidt til side hver gang, så
overraskelser – såsom husleje, poser osv. ikke kommer bag på os.
Årets regnskab blev godkendt enstemmigt.
5. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag. Vi vil gerne have kigget på vores vedtægter og finde nogle folk som sætte sig ned
og kigge dem igen. Evt. spørge andre lignende grupper – der kan hjælpe os.
6. Fastsættelse af kontingent.
Kontigentet er et engangsbeløb på 100,‐ - det forbliver sådan.
7. Godkendelse af budget
Der er endnu ikke lagt budget for 2010. En nyvalgt bestyrelse sætter det som en prioritet at få overblik over
foreningens økonomi og lægge budget for det kommende år.
8. Valg af formand
Forud for valg til foreningens tillidsposter, gør driftskollektivet opmærksom på, at de anser disse poster som
værende proforma i forhold til den daglige drift af KBHFF. Disse poster er hovedsageligt vigtige for at sikre
praktiske og juridiske vilkår i forhold til bank og kommune.
Mette Hansen vælges enstemmigt som formand.
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9. Valg af næstformand.
Per Vad vælges enstemmigt som næstformand.
10. Valg af bestyrelse
Mie Kongstad Søgaard, Andreas Lloyd, Aleks Carendi, Nana Øland Frederiksen, Maiken Vibe Bauer, Frederik
Lund, Trille Købke Rimmer, Ania Due Klitte, Nina Sindballe og Kristine Meldal vælges som
bestyrelsesmedlemmer.
Kristine Meldal vælges som kasserer.
Alle medlemmer af bestyrelsen indgår i driftskollektivet, der står for den daglige drift af KBHFF. Men det er ikke
ensbetydende med, at man skal være medlem af bestyrelsen for at kunne være aktiv i driftskollektivet.
11.Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
Vi indstiller en revisor, som desværre ikke kunne deltage på mødet.
Hannibal Rasmussen valgt som revisorsuppleant.
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