Generalforsamling i Omstilling Ry, mandag den 17. august 2020 ved Fælleshaven
Deltagere: Hans Henrik, Dan, Viggo, Anne, Martin, Morten, Per, Tove Irene, Enid, Inger, Jeremy, Tine
Afbud fra: Peter, Lotte, Berit, Astrid, Marianne N., Truels
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Valg af dirigent
Anne er valgt
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Valg af referent
Tine er valgt
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Valg af stemmetællere
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Formandens beretning til godkendelse
Formandens beretning sker fra de forskellige arbejdsgrupper og har en del fokus på 2020 pga.
udsættelsen af generalforsamlingen som følge af COVID-19:
Fælleshaven står flot i år (2020) og der kommer flere medlemmer, både til fælleshaven og til de
individuelle parceller. Gruppen rekrutterer blandt andet gennem Facebook. En gruppe unge fra
Mølleskolen har egne haver og får besøg af forældre og bedsteforældre.
I år har tre skoleklasser fra Mølleskolen skolehaver. I 2019 var der to skoleklasser i haven. De
sluttede sæsonen af med en høstfest ved et stort langbord i haven og gik hver især hjem med et
hokkaidogræskar.
I fælleshaven mødes man hver tirsdag fra kl. 16-18. Én gang om måneden bruges tiden til et fælles
projekt på hytten, skovhaven eller fælleshaven.
4H har ydet et bidrag til haven i 2019 og Ry Puljen ved Brugsforeningen Tryg har bidraget med
midler til fræser med redskaber.
Friluftsrådet har i 2019 bevilget 200.000 til at udvikle skolehaverne, men beløbet skal matches med
180.000, før de kan komme i spil.
I 2019 fik hytten undertag og der blev lagt membran, filt og knust tegl op. I løbet af foråret 2020
blev halvvægge, redskabsskur og shelter-delen bygget. I sommeren blev muld, kompost og sedum
plantemåtter til taget lagt op. Den grønne del af taget er doneret af Ry Puljen ved Brugsforeningen
Tryg i 2019. Der er sket en deludbetaling af midler fra Friluftsrådet i 2020, da de fleste udgifter nu
er afholdt.
Skovhaven vokser på trods af placeringen på den tørre bakketop. Der er ikke skabt nye

beplantninger i 2019. I 2020 er der sået blomstereng på de ryddede arealer.
I 2019 har foreningen fået en bevilling på knap 47.000 fra Friluftsrådet til at udvikle formidling
omkring Menneskets forhold til naturen gennem tiden i området. Det skal ske i samarbejde med
Museum Skanderborg. Samtidig skal der være informationstavler om hytten og haverne og et
sammenhængende stisystem i området.
Kernegruppen har holdt 2-3 møder i årets løb og udsendt en række nyhedsbreve. Foreningens
efterårsmøde blev et praktisk arbejdsmøde i forbindelse hytten.
”Formandens” beretning godkendes.
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Regnskabsaflæggelse til godkendelse
Bestyrelsen har arbejdet på at finde en måde at undgå bankgebyrer, da foreningen nu betaler 400
kr./kvartal i omkostningsbidrag plus gebyr og negativ rente derudover. Medlemsindbetalinger har
været færre i 2019 end i 2018. Regnskabet godkendes.
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Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.
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Godkendelse af budget
Der afsættes 2000 kr. i 2020 til forplejning ved arbejdsdage på hytten, høstfest, solhvervsfest og
visionsdag. Der afsættes 700 kr. til annoncering.
Bestyrelsen får grønt lys af generalforsamlingen til at indkøbe andele i Merkur Andelskasse, hvis
der ikke kan findes anden løsning (bankskifte) på at undgå bankgebyrer. Med andele kan
foreningen undgå gebyrer.
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Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastsættes til 100 kr. pr person over 18 år. Man er velkommen til at betale mere.
Kontingentet fastsættes til 50 kr. for studerende og andre mindre bemidlede.
Kontingent for virksomheder fastsættes til 500 kr.
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Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
Viggo Løhren, Enid Roberts Hansen, Hans Henrik Egeberg, Dan Hansen, Inger Millard vælges som
medlemmer af bestyrelsen. Viggo fortsætter som foreningens repræsentant i Aktivitetshuset.
Martin Silberschmidt og Jeremy Millard vælges som suppleanter til bestyrelsen.

10 Valg af en revisor og en revisorsuppleant
Anne Mayoh vælges som revisor.
11 Evt.
Morten har et forslag om at bruge græsarealet mellem hytten og fodboldbanen til at anlægge
blomstereng og plante gamle æblesorter for at tilgodese bierne.

Maria har sendt et forslag til at afholde en visionsdag i efteråret. Anne, Morten og Tine er
tovholdere. Anne undersøger om den kan afholdes på Vadestedet.

