
Referat fra Plantefarvernes generalforsamling, Rødovregaard 13. marts 2017, 35 deltagere  

Formanden Birgit Dam Petersen bød velkommen for 11. gang. 

1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere 

Birgit foreslog på bestyrelsens vegne Kirsten Andersen som ordstyrer og Marianne Schmidt som referent. 

Begge blev valgt. Ordstyreren takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling var rettidigt 

indvarslet, hvorefter hun tvangsudskrev 2 stemmetællere, Pia og Alice.  

2. Beretning 

Årets første møde var Stormødet 12. maj, hvor de fremmødte fik orientering om sommerkomiteens 

fordeling af pladserne på markedet. Desuden blev Gammelgaards krav om betaling af et fast beløb 

fremlagt. Anne ønskede fremover kr. 20.000 til erstatning for de 10 % af vores omsætning, som de tidligere 

blev afregnet med. Det blev aftalt, at det faste beløb skal gælde fra 2017. 

Sommermarkedet løb af stablen 28. – 29. maj, vejguderne var med os, så der var stor købelyst og et 

rekordstort besøgstal ifølge Anne fra Gammelgaard. Vi nåede næsten op på det beløb, som skal betales 

fremover, nemlig kr. 18.400. 

Efter markedet holdt Sonja og Birgit et møde med Anne fra Gammelgaard om den fremtidige afregning og 

vigtigheden af, at vi husker at forny os, f.eks. med placeringen af boderne. Gammelgaard blev opfordret til 

at finde et system, som kan sikre udstillerne mad udenom køen. 

Første sommertur gik igen i år til Kunsthåndværkermarkedet Beddingen i Hundested. Første punkt var 

kaffe, the og boller hos De underlige Fisk, hvorefter de faste butikker og udstillingerne i Beddingen blev 

besigtiget. Frokosten, som var en fisketallerken, blev indtaget i Bryggeriet sammen med spændende øl. 

Derefter kørte gruppen til Tibirke, hvor kirken og et mini galleri blev besøgt. Det var hos ikonmaleren Eva 

Müller. Et besøg hos keramiker og maler Saini Sinivuori blev også nået, og her blev serveret kaffe, the og 

hjemmebag i haven. 

I midten af september havde turudvalget arrangeret en tur til Odsherred. Første stop var hos gallerist 

Susanne Kjelsmark i Asnæs. I Grevinge blev trædrejer Jørgen Nordskov besøgt, og han fortalte om 

træsorterne, som han brugte til sine store flotte fade. En lækker frokost blev indtaget på Tuse Næs, hvor 

udvalget af tøj og brugskunst var stort. Sidste stop var Rønnebærgaard, hvor Conni Schimmel udstillede 

akvareller sammen med maler Gunnar Quist. 

Filtekurset i september måtte aflyses på grund af manglende tilslutning. 

Efter det sædvanlige stormøde i november holdt vi årets sidste marked 19. – 20. november på 

Rødovregaard. Vejret var vi denne gang heldige med, og der var rigtig mange besøgende, specielt om 

lørdagen. Årets julepynt var snemænd, og julesækken blev igen bestyret af Gerda, som skal have en stor tak 

for det. Vi var 50 udstillere inde og 2 i gården, og Heerup Museet havde sørget for julestemningen i gården. 

Formanden sluttede af med at minde om, at der til sommermarkedet skal medbringes min. 4 gaver til 

tombolaen. 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

3. Fremlæggelse af regnskab 



Det reviderede regnskab var omdelt, og det viste, at der var indtægter på kr. 71.329,00 og udgifter på kr. 

86.573,68, således at underskuddet blev kr. 15.244,44. Aktiverne var ved årsskiftet kr. 22.397,16. 

Betalingen til Gammelgaard fremgår ikke af regnskabet, da kontanterne blev overdraget straks ved 

afslutningen af markedet. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

4. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

5. Fastlæggelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent for 2018 på kr. 200,-/år. Det blev godkendt. 

6. Valg til bestyrelsen 

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsesmedlemmerne Berit Millner Hansen og Kirsten Andersen var på valg, og begge blev genvalgt 

uden modkandidater.   

b. Valg af kasserer 

Kasserer Karin Andresen var på valg og blev genvalgt uden modkandidater. 

7. Valg af en suppleant til bestyrelsen 

Suppleant Marianne Schmidt var på valg og blev genvalgt uden modkandidater. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Revisor Lene Hansen blev genvalgt uden modkandidater. Revisorsuppleant blev igen Bodil Jensen.  

9. Eventuelt 

Opdatering af hjemmesiden med hensyn til billeder fra markederne blev efterlyst, og Berit lovede, at den 

kommer. 

Der blev udtrykt en stor tak til udvalgene og bestyrelsen for det arbejde, de lægger i foreningen. 

Orientering om den planlagte jubilæumsfest 28. oktober vil komme i et nyhedsbrev. 

Alice Kold spurgte, om det tidligere, mangeårige medlem Lis ??? kan komme med til jubilæumsfesten. Det 

vil blive diskuteret på bestyrelsesmødet 23. marts. 

Else Rykær vil gerne fortælle om foreningens liv gennem tiderne. 

Ordstyrer Kirsten takkede afslutningsvis for god ro og orden under mødet. 

Efter udlodning af 17 gaver blev der i fortsættelse af de seneste års gode tradition sluttet af med en prima 

pølse-pate-ostebuffet (med tilhørende vin og vand) leveret af Åstrædets Ostehus i Køge. 


