Generalforsamling for Københavns Fødevarefællesskab
Referat
Dato: 21. april 2018 fra kl. 13.00 – 17.30

Antal deltagere: 31 personer.
Ordstyrer: Vibeke Gersager
Referent: Iniz Tvillinggaard
Informationspunkter
-

Status fra bestyrelsen

Arbejde siden sidste generalforsamling: Arbejdsgiverrolle, månedlige møder,
persondataloven, Mobilepay, fælleskoordinator (3 stk.), frafald i bestyrelsen,
suppleret med nye medlemmer imellem generalforsamlingerne, henvendelser fra
forskellige frivillig foreninger og andre folk, f.eks. fra Sydkorea,
antropologistuderende, studerende fra USA, set forslag fra IT-gruppen,
Compass-projektet. De antropologi studerendes rapporter kan læses på wiki´en.
Bestyrelsen agerer som bindeled og har ansvar for økonomi, jura, administration.
Svarer på henvendelser fra eksterne kontakter, er arbejdsgivere, tager nye initiativer.
Det store overblik. 3-5 timer om måneden eller mere.
-

Status fra arbejdsgrupperne (indkøb, distribution, kommunikation, IT,
arrangement)

- IT-udviklingsgruppen: Styregruppe + programmeringsgruppe.
Samarbejder med Think.dk v/ Martin Kæstel, som har udviklet
programmeringskursus med fokus på udviklingen af KBHFF’s nye medlemssystem.
I maj vil vi lancere de første nye dele af det nye medlemssystem = fase 2.
Oprindeligt 6 faser. Fase 1= kompatibilitet. De 6 faser er under løbende evaluering
og udvikling.
- Indkøb: Prøver at gøre poserne så spændende som muligt. Grønt. Håber, flere vil
købe poser.
- Kommunikation: Samarbejde med Metropol. Studerende udvikler opskrifter ud
fra ugens pose. Et medlem fra Kbhff arbejder derude og er linket. I maj er
opskriftsamling klar. Videoer som inspiration til retter er også på trapperne. Cph
cooking og frugtformidlingen: søn. d. 26 . august (Bellacenteret). Vil fortælle
Kbhff’s historie med 10 års jubilæum.
Postkort og flyers – til omdeling
Rollers og A-skilte under udvikling.
Kontakt med bloggere, der har lyst til at lave noget sammen med
fødevarefælleskabet.
Event på Rådhuspladsen efterår 2017. Bod, hvor Kbhff udleverede materiale. Vil
gerne have event-koordinator. Folk, der har idéer er velkomne.
Vi har fået en Instagram profil.
Janne Give, Østerbro, tilbyder at tage til ’Det fælles bedste’ i Vejle og promovere
Kbhff.

Video om fælleslageret. Fælleslageret mangler vagter.
- Distribution: Gjort forsøg med registrering af løssalg og konstateret, at der ikke er
nogen grund til at registrere løssalg. Spildet er ikke stort.
Har arbejdet med implementering af mobilepay.
Afholdt et helikopter-møde, hvor hovedemnet var, hvordan kommunikerer vi ud,
hvad vi laver i distributionsgruppen. Konklusion: Vores kommunikationsveje skal
forenkles.
Formidlet til de enkelte afdelinger, at de skal fjerne data på passive og udmeldte
medlemmer.
Oplyst afdelingerne om en postkasse i Fødevareministeriet, man kan skrive til.
Postkassen hedder ’dumme fødevareregler’.
Varetaget at 2 afdelinger, Ydre Nørrebro og Nordvest er slået sammen.
Arbejdet på, at alle afdelinger findes på google maps.
Besluttet, at Østerbro afdelingen skal være prøvekanin for selvsammensatte
poser, når IT-systemet kommer op at køre.
Lanceret støtteposen til 125,- kr. i marts: 63 poser er solgt på 7 uger. Spred
budskabet om at købe en støttepose.
- Lugegruppen: Holder lugeture fra maj og sommeren ud. D. 16. Juni er der
sommerfest. Bliver offentliggjort på hjemmesiden.
- Afdelingerne rapporterer: Vanløse. Lokale-problemer. Nu hos ’Hus Forbi’.
Nørrebro: Der mangler folk i Nørrebro!
-

Status fra fælleskoordinatoren og bogholderen

Fælleskoordinator:
Jonathan tiltrådt 9. august 2017. Har defineret arbejdsopgaverne, som han synes det
giver mest mening. Mange måneder er gået med oprydningsarbejde. Kontoret er
stort set fælleslageret i stedet for kontoret på 4. sal. Jonathan har kørt
chauffør-tjansen, når der har manglet folk. Meget pragmatisk tilgang. Nu har vi et
team, der lige akkurat hænger sammen. Folk kommer og går. Der er et løbende
behov for folk, der vil tage tjanser på fælleslageret. F.eks. i denne uge ingen
chauffører. Ekstra tid er brugt på at dokumentere fælleslagervagten. Vil gerne
forenkle systemet med Ifco-kasser, så vi kun har en slags. Får mange henvendelser
fra foreninger. Hvis de vil interviewes kan de komme og hjælpe til på fælleslageret og
på den måde lære. Har besøgt Mar på Svanholm og arbejdet sammen med hende
om et tv-program ’Spis og spar’. Lagerboks på fælleslageret er flyttet.
Det er nemt at blive tilkalde-chauffører, så der må gerne være flere på listen.
Bogholder: Har været ansat siden efteråret 2016. Kører økonomien i et
regnskabssystem, ’Economic’. Mobilepay færdigopsat sammen med Jonas Dreves.
Takker bestyrelsen. Ordner log-ins til banker og formidling til bestyrelsen (som
godkender alle betalinger). Vores kontantindlevering i døgnbokse – pga.
hvidvaskningsloven, kan man ikke have konti i flere banker og derfor måtte vi lukke
Danske Bank boksaftalen. Nu har vi samarbejde med Merkur og Jyske Bank.
Døgnboksene kommer op at køre, når der er en person tilknyttet et betalingskort. Vi
vil gerne beholde kontanter i Kbhff. Administrativt bruger man lang tid på
kontantindbetalinger. Karina vil skrive ud til afdelingerne, hvordan man får talon´er
og poser osv. Rene online betalinger er de billigste. Det nye kontantregnskab

fungerer bedre. Det er godt med kommentarer rundt omkring. Kontantregnskaberne
er de mest tidskrævende administrativt.
Regnskab 2017 v/Karina og Nika
Der er solgt for 1,23 mio. kr. Der er et regnskabsunderskud på 107.468 kr. Varesalget
er stadig nedadgående. Der er indmeldt 50% færre medlemmer end budgetteret.
Omkostningerne er holdt nede, men der er mangel på indtægter. (Se yderligere i
bilag til generalforsamlingen.)
Budget og kontingent 2018 v/Nika, Sarah og Eline
- Budget uden forslag
Vi forventer ca. samme udgifter i 2018 som i 2017, dog har vi et ekstra punkt i
budgettet (300.000), der er IT udvikling. Det blev vedtaget ved sidste års
ekstraordinære generalforsamling. Hvis vi vedtager dette budget, løber foreningen
tør for midler i 2018.
- Bestyrelsens forslag til kontingent for 2018
Kontingentet hæves med 100 kr. til 200,- kr.
Indmeldelsesgebyret på 100,- kr. svarer til det kontingent, medlemmet betaler for
det første år. Først ved næste års kontingent-betaling, betaler man 200,- kr.
Formidlingen af, hvorfor det er et nødvendigt tiltag skal være tydelig og forklare, at vi
gør det, fordi økonomien er trængt. Det aftales, at kommunikationsgruppen får en
periode, indtil 15. maj og melde det ud. Efter 15. Maj kan kontingentet opkræves i
afdelingerne.
Det skal kommunikeres, at det nye IT-system, kan generere køb af flere poser. Der er
forslag om, at det også kommunikeres ud, at vi håber at kunne sætte kontingentet
ned igen.
Forslag vedtaget.
- Bestyrelsens forslag til budget for 2018
IT-udviklingsbudget sættes ned fra 300.000 – 200.000,- kr. Man vil bruge
kursusdeltagere som udviklere. Det skal kommunikeres, at vi havde afsat 300.000,kr. til udvikling, men har på baggrund af udviklingen med de færre medlemmer
været nødt til at sætte budgettet ned.
Forslag vedtaget.
Indkomne forslag
-

Forslag om vedtægtsændring vedr. suppleanter i bestyrelsen v/Julia. Forslag
3

Der er brug for flere medlemmer i bestyrelsen for at kunne løfte det daglige arbejde.
Forslag vedtaget.
-

Forslag om nedsættelse af en udviklingsgruppe v/Vibeke. Forslag 4

Udviklingsgruppe med henblik på at arbejde på nogle af de større visioner i
foreningen, som f.eks. at udvide varesortimentet.
Kommentar: Skal være lokalt producerede varer. (Hvem kan huske, hvad der blev af
visionsgruppen).
Kommentar: Loren ved at udvide sortimentet, fordi vi ikke har ressourcer til at
arbejde med det.
Kommentar: Det kunne muligvis være nogle rabatordninger.
Kommentar: Flere tørvarer.
Vibeke er eneste medlem pt. og vil annoncere på hjemmesiden efter flere.
Forslag vedtaget.
-

Forslag om vedtægtsændring vedr. kontingent v/ Sarah. Forslag 5

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og gælder for de følgende 12
måneder (maj – april).
Forslag vedtaget.
Indkomne punkter
-

One Zest v/Aurore (Julie)

Tilbud til alle. Mobil-app, som i virkeligheden ikke har noget med Kbhff at gøre, men
er del af et netværk, der arbejder med økologi. Startet i 2018. Man får et kort, hvor
man kan se firmaer, der arbejder med bæredygtighed. App en kan købes i Appstore
og Google-play. Hvis folk bruger app´en kan de komme til fødevarefællesskabet og få
nogle point. Og måske er der flere melder sig ind. Check One Zests videoer igennem.
One Zests brugere kan ikke købe i fødevarefællesskabet.
-

Status over medlemskab i arbejds- og projektgrupperne v/Sarah

Wikigruppen v/Snerle: Wiki’en lukker til september. Vi skal finde ud af hvad vi gør
med al den information vi har liggende. Jonathan har sendt en oversigt over, hvad
det er nødvendigt, vi beholder på wikien. For at wiki-gruppen skal fungere optimalt,
skal der etableres et godt samarbejde mellem IT-gruppen og
kommunikationsgruppen. Kontakt Snerle på mail: SnerleSorensen@gmail.com, hvis
du vil være med i gruppen. Alexander Lee melder sig til det.
Udviklingsgruppen: Afventer udspil fra forslagsstiller til gruppen Vibeke Gersager.
Hvis du vil være med, kontakt Vibeke, mail: v.gersager@gmail.com
IT udviklingsgruppen: Styrer og udvikler hjemmeside, designer, tester og er
informanter til underudviklingsgruppe, der programmerer. Kontakt Sarah Ettlinger,
hvis du vil være med. Mail: it@kbhff.dk
’IT 2’ national platform-gruppen: På den ekstraordinære generalforsamling blev
gruppen formet men det er for ambitiøst at udvikle en national platform p.t..
Foreslår, at gruppen tager sig af fundraising. Der er 3 medlemmer i IT 2 gruppen.
Skriv til Sarah Ettlinger, hvis du vil være med. Mail: it@kbhff.dk

(IT drift – Skal sættes op i efterår 2018, efter udviklingen er færdiggjort. Skriv til
it@kbhff.dk hvis du vil være med)
Distributionsgruppen vil gerne have flere medlemmer til chauffører og fælleslageret.
Skriv til distribution@kbhff.dk, hvis du har tid.
Indkøbsgruppen. Vil gerne have flere medlemmer. Skriv til indkoeb@kbhff.dk
Kommunikationsgruppen savner en eventkoordinator. Skriv til
kommunikation@kbhff.dk
Lugepatruljen/ Arrangementsgruppen. Vil gerne have flere medlemmer. Skriv til
arrangement@kbhff.dk
Valg til bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år.
Eline har siddet i 1 år og træder fra.
Stiller op og valgt som bestyrelsesmedlemmer:
Sarah Bolt Ettlinger
Nika Jachowicz-Miranda
Morten McCoy
Roland Löwe
Emilie Trier
Julia genopstiller som suppleant. Suppleanter er valgt for 2 år.
Stiller op og valgt som suppleanter:
Ole Larsen
Connie Brask
Alexander Lee
Eventuelt
-

-

Der bliver fotograferet under generalforsamlingen af
kommunikationsgruppen.
Opfordrer til at komme på lugetur, som er hver 14. Dag henover sommeren.
Næste gang er lørdag d. 5. maj. Folk, der ikke er medlem må også gerne
komme med. Sommerfest er lørdag d. 16. juni. Skriv til
arrangement@kbhff.dk
Der holdes ikke sommerferie i Kbhff forstået på den måde, at fælleslageret
fungerer, hvor man så kan komme og hente sine grøntsager. Jonathan,
fælleskoordinatoren tager sig af organiseringen af fælleslagerets vagter
sammen med Annegrete, Kirsten. Jonathan vil lave en Kbhff ’markedsting’,
f.eks. på ’Volume’, Enghavevej 80-82. En slags station, hvor der sælges
grøntsager til almindelige borgere. Skal foregå på en enkelt onsdag i

-

-

-

sommerferien. Hvis nogle vil være med til at planlægge, så skriv til
distribution@kbhff.dk.
Rebecca: Meld din ven ind! F.eks. som gave til venner og bekendte.
Rebecca: Kunne man rykke lidt på indkøbsprisen. Kan prisen for støtteposen
ændres. Skal det evalueres, hvordan det går med salget af støtteposen.
Alexander: Mht. avancen på salg af posen blev det besluttet, at vi i højere
grad end tidligere kan forhandle med leverandørerne. Svar: Det sker først,
når vi får flere medlemmer. Af en pose med grøntsager til 100,- kr., går kun
8,- kr. til foreningen.
Forsamlingen appellerer til, at vi får flere løssalgsvarer. Elena opfordrer til, at
indkøbsgruppen er mere frie, når de køber ind. Faktoren står i forhold til
posesalget. Derfor skrumper løssalget tilsvarende pt.
Karina: Det nye IT-system vil kunne generere større variation i løssalget.
Elena: Kan man fordoble løssalget i 3 mdr., f.eks. indtil det nye IT-system
kommer. Derefter kunne man bede distributionsgruppen igen om at
evaluere.
Alexander: Hvis man har for lidt løssalg i en afdeling, skal man kontakte den
løssalgsansvarlige, som så kan sætte løssalgsfaktoren op. Vibeke: Forslag:
Invitér de løssalgsansvarlige med til indkøbsgruppens møder. Måske skal der
ikke være nogle løssalgsansvarlige, men vi skal måske bare overdrage hele
ansvaret til indkøbsgruppen.
Jonathan: Det er muligt at købe større mængder ind personligt. Af attraktive
varer f.eks. om sommeren er der for lidt. Forslag: Hvis man køber flere
løssalgsvarer, skal man også annoncere det. Tænk ind i højtiderne,
varemæssigt. Det tages op på koordineringsmødet i maj, hvordan det går
med løssalget.
Facebook: Sæt Kbhff. som favorit og sæt notifikationer på, så får du
nyhederne.
Emilie Trier: Fastholdelse. Som fælleskoordinator, ring dine
team-medlemmer op og hør, hvordan det går. Brug evt. facebook også brugt
til at bede folk huske at bestille posen.
Der ligger en hel masse om det på wiki´en.

Åben diskussion om Kbhff´s fremtid v/Sarah
Tages i grupper under fællesspisningen. Det, der diskuteres er: Nye medlemmer og
fastholdelse af gamle. Ændring af arbejdsgange. Støtte arbejdsgrupperne.

