Frøsamlerne
Årsmøde 22.9.2012
Referat af generalforsamlingen:
Pkt. 1 Valg af ordstyrer
Søren Holt blev valgt.
Pkt. 2 Valg af referent
Ida Soer Johannessen blev valgt.
Pkt. 3 Bestyrelsens beretning
Beretningen er også udsendt skriftligt pr. mail til alle medlemmer. Forsamlingen
godkendte beretningen, hvorefter man gik over til at drøfte de spørgsmål
beretningen lagde op til. Der udspandt sig en livlig debat, hvor de enkelte bidrag
i det efterfølgende er søgt gengivet i punktform:
Hvordan kan vi finde de medlemmer der har særlige talenter, evner,
erfaringer, og få dem inddraget i foreningens aktiviteter?
Om arbejdsopgaver:
• Opgaverne skal beskrives så man får et indtryk af hvad de enkelte job
indebærer
• Der vil både være tale om grupper med faste opgaver, samt ad hoc
opgaver.
• Marianne Christensen tilbyder at være med og beskrive arbejdsopgaverne.
• ”Jobopslag” sendes med mail til alle medlemmer.
• Der mangler føl til at hjælpe Lila med det praktiske arrangement ved de
store kurser.
• Forslag om interesseliste hvor medlemmerne kan melde ind med hvilke
typer opgaver de gerne kan/vil bidrage med.
Om frøpolitik
• Rikke Thomle Andersen, Bodil Gimbel, Inger Heyerdahl-Jensen, Søren Holt
og Gert Poulsen vil gerne være med i gruppen sammen med Lila
• Der er planer om at igangsætte en studiegruppe om frøpolitik
Om udvidelse af medlemmernes viden:
• Ønske om avanceret frøkursus – Foreningen kan ikke pt. Overkomme det.
• En interesseliste på hjemmesiden hvor de enkelte medlemmer kan skrive
sig på med en kort beskrivelse af hvad der er man interesserer sig for.
Gør det lettere for nye medlemmer at finde ”gamle” med interesse for et
eller andet specielt.
• Forslag om netværk der kan vejlede nye haveejere i foreningen. Anne
Moloney fra Fejø vil gerne være med til at faciliteter nye haveejere på
Lolland Falster området mm. Specielt permakultur og helbredende urter.
• Foreningens kontaktpersoner skal have en mere fremtrædende plads på
foreningens hjemmeside.
• Lokale arrangementer, f.eks. frøbytteaftner i løbet af vinteren. Lila
modtager opslag og sender invitation ud til det relevante geografiske
område. (Kun bestyrelsen har den samlede medlemsfortegnelse.)
• Ønske om podekursus.
• Søren Holt og NO Crossland udgør en lille gruppe der ser på mulighederne
for ”nørd”kurser – de svære sorter at frøformere.

Begynderkurser – undervisere søges, specielt på Sjælland
• Annette Brown Nielsen, Ida Johannessen og evt. Karen Bredahl meldte sig
Om frøavl
• Merete Juul, Pia Bro Christensen, Alice Ellingsen, Helle Zacho og Karen
Bredahl meldte sig til at samle materiale om frøavl ind. Materialet skal
kunne bruges til undervisning, på hjemmesiden og evt. en ny
frøsamlerpublikation - Karen kender en australsk frøsamlerhåndbog man
evt. kan tage udgangspunkt i.
• Fin Olesen er illustrator og tilbyder sin hjælp.
• Havelyst.dk har en blog hvor man kan lægge dyrkningsvejledninger ind,
denne ide kunne vi godt genbruge til beskrivelser om frøavl.
Om hjemmesiden:
• Den nye hjemmeside kommer nok i luften omkring årsskiftet.
• Ønske om billeder af foreningens markedsplancher på hjemmesiden.
Plantearv-hjemmesiden – alle medlemmer har fået mail om nye indlæg på
hjemmesiden. Af mailen fremgår det at man kan fravælge denne information
ved at gå ind på hjemmesiden og ændre i profiloplysningerne.
• Nogle medlemmer har ikke bidt mærke i hvordan de kan undgå at få
nyhedsmail, dette råder Lila bod på i et kommende nyhedsbrev, hvor
proceduren vil blive beskrevet
Frølisten – NO Crossland og Ane Hoffmeyer søger hjælpere til udarbejdelse af
frølisten
• Annette Brown Nielsen melder sig.
• Der er stadig rod med hvordan man bestiller. Det er beskrevet i
begyndelsen af listen – vi udvider med en henvisning til dette afsnit
nederst på alle siderne.
• Det foreslås at der indføres et afsnit med permakulturer – planter man til
stadighed har stående i sin have og som interesserede kan få en aflægger
af. Dette afsnit ændres kun når dem der har planter i dette afsnit beder
om det.
• I dag er køb af frø beskrevet til primært at være fremsendelse af
frimærker og sekundært med mulighed for netbankoverførsel. Det blev
vedtaget at mail og netbank skal være standard, og brev og frimærker en
alternativ mulighed.
• Det kan være bøvlet med forsendelse af planter. Mulighed for at aftale
alternativ levering f.eks. afhentning.
Kommende store kurser/årsmøder:
• Forårskursus 2013 på Fyn,
Forslag til emner: besøg hos Lars Westergaard eller Årslev, foredrag om
frørensning med Jeppe Dalsgaard
• Årsmøde efterår 2013 på Vestsjælland
• Årsmøde efterår 2014
Om markeder
• Idé om et billedarkiv til brug for plancher til markederne.
• Fin O vil gerne bidrage med illustrationer (ikke pc)
• Vi kan godt bruge en med erfaring med grafisk opsætning af plancher
samt tryk af disse.

•

Anne Kruseefterlyste et ”føl” til organiseringen af de sjællandske
markeder, Marianne ? meldte sig.

Om adoptionsprogram
• Bestyrelsen afholder et møde med koordinatorerne i begyndelsen af 2013.
Om ærte/bønneprojektet – det er nu tid for indsendelse af dyrkningsrapporter.
• Ida sender Søren et forslag til en affapportering i regneark.
• Søren og Rikke skriver ud til alle der har været med i projektet om
hvordan og hvornår der skal indsendes dyrkningsrapporter.
Etablering af et ”smagspanel” der kan beskrive vore sorter
• Vivi, Bodil, Didde, Mads og NO melder sig til panelet. Helle tager initiativ
til samling af gruppen.
Pkt. 4 Regnskab
Jeannette Salinas fremlagde regnskabet for det forgangne år. Pga. jubilæet har
der været flere udgifter end der plejer.
Det fremlagte regnskab blev godkendt.
Pkt. 5 Kontingent
Der var forslag om kontingentforhøjelse til enten 200 kr. eller 175 kr.
Der blev stemt om forslaget på de 200 kr. For stemte 17, imod stemte 13, 9
stemte ikke.
Kontingentet på 200 kr. var hermed vedtaget. Som følge heraf bortfaldt
forslaget om kontingent på 175 kr.
Pkt. 6 Eventuelle forslag
Ingen indkomne forslag
Pkt. 7 Valg til bestyrelsen
Merete Juul og NO Crossland var på valg og blev begge genvalgt uden
modkandidater.
Anne Kruse blev genvalgt som suppleant og desuden valgtes Marianne Ring
Andersen som suppleant.
Pkt. 8 Valg af revisor
Jytte Sørensen blev genvalgt. Erling Frederiksen blev valgt som revisor
suppleant.
Pkt. 9 Eventuelt
• Søren gør opmærksom på at der til næste år vil komme et forslag til
vedtægtsændring gående på at det nuværende antal medlemmer i
bestyrelsen (5 – 2 suppleanter) løbende kan ændres i takt med behovet.
• Anders og Tove Bech inviterer til en rundvisning i deres have i Holstebro
med ca. 400 spiselige arter - d. 10. august 2013.
• Der er planer om en sommerudflugt i 2013 til Bornholm. Målet vil være
reliktplanter på nogle af øens 900 middelaldersites.

Ida Soer Johannessen 28.9.2013

