Generalforsamling i Omstilling Ry den 24. marts, 2019
Tilstede: Viggo, Lotte, Berit, Martin, Jeremy, Inger, Pia, Peter, Anne, Astrid, Poul, Dan, Maria, Tine (referent)
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning til godkendelse
5. Regnskabsaflæggelse til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Godkendelse af budget
8. Fastsættelse af kontingent
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
10. Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant
11. Eventuelt

1. Anne valgt som dirigent
2. Tine valgt som referent
3. Pia og Berit valgt som stemmetællere
4. Formandens beretning oplistede aktiviteter i Omstilling Ry siden generalforsamlingen I 2018, hvor Susanne
Skaarup fra Skanderborg kommune holdt oplæg om kommunens klimaplaner. Derudover har der været
regelmæssige Øl & Hygge sammenkomster, en stand på Ry Outdoor, som trak mange interesserede,
workshop ved omstillings-ildsjæl Tina Clarke fra USA, og bod på klimadagen. Omstilling Ry har været
interviewet af specialestuderende fra hhv. Roskilde og Aarhus universitet, og en af dem har efterfølgende
præsenteret sit projekt på efterårsmødet. Her fortalte Tine også om arbejdet i kommunens
bæredygtighedsudvalg, og deltagerne kom med input til hvad udvalget kunne arbejde med. OR stod også for
at arrangere streaming af foredrag med Kate Raworth i Ry Biograf om doughnut økonomi, som var ganske
velbesøgt. Derudover var der arrangeret sommerfest og vintersolhverv i Skovhaven. Beretningen blev
godkendt med applaus.
Under formandens beretning også beretninger fra grupperne: Biodiversitetsgruppen har arbejdet på en idé om
at kortlægge biodiversiteten i Rys villahaver og få de grønne arealer ved Pressalit gjort mere biodiversitetsrige.
Kommunen synes om ideen, men har ikke midler til at gå ind i det, så gruppen holder tænkepause nu.
Fælleshaven: Hen over vinteren 2018 har gruppen mødtes i Aktivitetshuset til møder og fællesspisninger. Stabil
gruppe, hvor nogle har holdt orlov i 2018, mens nogle nye er kommet til.
Jorden: Vi fik foretaget et antal harvninger mod kvikgræs, men på trods af den tørre forsommer havde det ikke
den ønskede effekt. Sået udlæg i resten af marken, som ikke spirede så godt frem i tørken. Afgrøderne klarede
sig meget flot i tørken, kun bønner og ærter blev tvangsmodnede. Havedag hver tirsdag i sæsonen.
Midler fra Skanderborg kommune brugt til indkøb af materialer til at afskærme palletanke og til at bygge
mistbænke. Gamle vinduer til mistbænke foræret fra Værdicentralen.
Skovhaven: Havedag hver onsdag i sæsonen. Haft besøg af Jeppes hold på Højskolen i foråret og efteråret. Ellers
har skovhaven ligget lidt stille, fordi tiden er gået med fælleshaven og bålhytten. På trods af megen vanding i
sommeren, er flere buske gået ud.
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Bålhytten: På arbejdsdagene i efteråret lykkedes det at støbe fundamenter, rejse skelettet og sætte spær på den
kommende bålhytte. En stor gruppe mennesker fra OR og Ry Outdoor har bidraget + enkelte helt udefra. Stor
hjælp fra en lokal tømrer Jørn.
5. Regnskabet: er godkendt. Kommentarer til regnskabet: OR har lagt ud for Friluftsrådet til Bålhytten, fordi
pengene først udbetales, når udgifterne er afholdt, OR har haft udgifter til forplejning i forbindelse med
forplejning på arbejdsdage, men ikke i samme størrelsesorden som der er budgetteret med.
Der var sat penge af til en generel folder for Or, men udgiften er ikke afholdt.
Forslag om at penge fra kommunens puljer også fremgår af regnskabet, selvom det ikke er en del af ORs
regnskab. Vedhæftes som en tilføjelse til regnskabet. Penge fra Den Grønne Partnerskabspulje til
fælleshaven og fra Skøn Puljen til bålhytten skal være med som en fast del af regnskabet, så det bliver
synligt, hvad den fulde omsætning i OR er. Det vil ske fremadrettet. I 2018 var der en bevilling på 25.000 kr.,
hvoraf de 23.640 kr. er brugt.
6. Indkomne forslag: Ingen.
7. Budget: forventede indtægter: evt. penge fra 4H, hvis vi får et skolehaveprojekt op at stå. Der sættes 3000 kr.
af til forplejning ved arbejdsdage omkring haver og bålhytte, da midler til forplejning er vanskelige at få
dækket andre steder fra. Ors indtægter er omkring 4000 kr. årligt fra medlemskontingenter, og derfor kan
der ikke afsættes større beløb til drift – f.eks. af fælleshaven. OR har opbygget et overskud i forbindelse
med messerne, der budgetteres hvert år med et underskud. Hvis der bliver udgifter i forbindelse med Ry
Outdoor Festivallen kan de dækkes af de penge, der er afsat til arrangementer.
8. Kontingent: fortsættes som i 2018: 100 kr. pr. medlem, 175 kr. for en husstand, studerende 50 kr. og 500 kr.
for en virksomhed.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter: Inger og Lotte og Poul er ikke på valg. Henriette og Jacob
udgår af bestyrelsen. Berit og Pia er på valg og genopstiller ikke. Viggo er på valg og genopstiller.
Peter Søgaard og Viggo vælges til bestyrelsen for 2 år. Jeremy vælges som suppleant.
Bestyrelsen består derefter af Inger, Lotte, Poul, Viggo, Peter og Jeremy.
10. Valg af 1 revisor og revisorsuppleant: Anne og Tine
11. Evt.:
Maria opfordrer til at have et punkt ved generalforsamlingen omkring en arbejdsplan for det kommende år,
som kernegruppen kan arbejde ud fra.
Kan vi arbejde mere for synlighed omkring hvem vi er og hvordan man kan blive en del af
omstillingsbevægelsen og Omstilling Ry. Der er stor opmærksomhed i samfundet omkring klimaproblematik og
biodiversitetskrise (skolestrejker og Extinction Rebellion), men de finder os måske ikke.
Opfordring til at genforbinde os til Omstilling Danmark og principperne omkring brug af open source og
tankerne omkring omstillingsbevægelsen generelt.
OR har sat mange frø i jorden og de mange arrangementer og menneskemøder har spredt ringe i vandet, som
har været med til at starte omstillingsinitiativer andre steder i landet. Unge mennesker er blevet inspireret og
har startet initiativer og er blevet aktivister i andre sammenhænge.
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Datoer for kommende arrangementer:
Kommunen arrangerer et møde i alle de fire centerbyer, som er opstartsmøder for lokale omstillingsinitiativer.
Det er i Ry den 29. april 19.30 – 21.30
Global Goals Tour, som omhandler forskellige verdensmål, kommer til Skanderborg Kommune: 10 maj om
genbrug. Fødevarer i Ry 9. august.
Der kommer ”trækplastre” og vi kan arrangere et tillæg til programmet.
Ry by night – godt sted at være med for OR.
Biodiversitetsgruppen er stadig aktiv: Snak om at samarbejde med gruppe under Liv i Landsbyen i Alken, som
laver sommerfuglevenlige grøftekanter og samarbejder med kommunen omkring slåning af grøftekanter, hvor
man fjerner græsset efterfølgende.
Vedrørende Ry Outdoor Festivalen og OR. Lad os arbejde på at få et fælles billede af, hvad vi kan bruge
hinanden til.
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