
Referat	  af	  generalforsamling	  i	  Omstilling	  Ry	  den	  5.	  marts	  2017	  

	  

1.   Valg	  af	  dirigent:	  Anne	  

	  

2.   Valg	  af	  referent:	  Tine	  
	  

3.   Valg	  af	  stemmetællere	  (var	  ikke	  nødvendigt)	  
	  

Formandens	  beretning	  til	  godkendelse	  
Forpersonens	  beretning	  2016	  

Det	  kan	  være,	  I	  synes,	  at	  denne	  beretning	  kommer	  til	  at	  føles	  lidt	  baglæns.	  Jeg	  har	  nemlig	  tænkt	  mig	  at	  
starte	  med	  at	  nævne	  årets	  sidste	  event.	  Julekalenderen.	  Det	  begyndte	  med	  en	  idé,	  som	  udsprang	  af	  den	  
julekalender,	  vi	  lavede	  i	  2015.	  Dengang	  ville	  vi	  så	  gerne	  inspirere	  og	  informere	  om	  alt	  det,	  man	  kan	  gøre	  for	  
at	  være	  mere	  bæredygtig	  i	  dagligdagen.	  Det	  blev	  nok	  lidt	  overvældende,	  og	  det	  er	  endda	  muligt,	  at	  nogen	  
trofaste	  følgere	  var	  dissideret	  udmattede	  af	  alt	  det,	  de	  skulle	  gøre	  for	  at	  være	  bæredygtige,	  da	  vi	  endelig	  
nåede	  til	  vejs	  ende	  d.	  24.	  december.	  Så	  man	  kan	  sige,	  at	  vi	  gik	  tilbage	  til	  tegnebrættet.	  For	  hvordan	  kunne	  vi	  
lave	  en	  julekalender,	  der	  inspirerede	  og	  informerede	  uden,	  at	  det	  føltes	  som	  en	  løftet	  pegefinger.	  Og	  det	  
var	  her,	  vi	  kom	  på	  idéen	  med	  lokale	  fortællinger.	  Vi	  ville	  simpelthen	  filme	  forskellige	  Ry-‐borgere,	  som	  hver	  
især	  kunne	  fortælle	  om	  en	  ting,	  de	  gjorde	  for	  at	  være	  mere	  bæredygtige.	  Og	  det	  er	  derfor,	  jeg	  starter	  med	  
denne	  historie,	  for	  den	  julekalender	  synliggjorde	  noget	  af	  alt	  det	  fantastiske,	  der	  foregår	  hver	  eneste	  dag	  
ude	  i	  de	  små	  hjem.	  Nok	  er	  vi	  en	  forening,	  der	  arbejder	  aktivt	  med	  grøn	  omstilling,	  men	  det	  betyder	  ikke,	  at	  
det	  kun	  er	  vores	  lille	  flok,	  der	  gør	  noget.	  Vi	  er	  nok	  i	  virkeligheden	  næsten	  omstillere	  alle	  sammen	  i	  en	  eller	  
anden	  grad	  –	  nogen	  mere	  bevidst	  end	  andre.	  Og	  det	  var	  bare	  et	  vidunderligt	  billede	  at	  få	  smækket	  op	  i	  
hovedet.	  Samtidig	  kan	  vi	  så	  se,	  at	  de	  små	  film	  i	  mange	  tilfælde	  er	  nået	  ret	  bredt	  ud.	  Den	  med	  flest	  visninger	  
er	  blevet	  set	  et	  godt	  stykke	  over	  200	  gange.	  	  	  

Og	  så	  springer	  vi	  tilbage	  til	  starten	  af	  året.	  I	  foråret	  blev	  Spis	  Grønt-‐gruppens	  første	  projekt	  sat	  i	  søen.	  Det	  
gik	  rigtig	  godt,	  men	  det	  vil	  Lotte	  fortælle	  mere	  om	  senere.	  	  

Kernegruppens	  arbejde	  

Senere	  på	  foråret	  havde	  vi	  generalforsamling,	  og	  den	  nye	  kernegruppe	  besluttede	  at	  udarbejde	  en	  
arbejdsplan	  for	  kernegruppen.	  Vi	  ville	  gerne	  synliggøre	  både	  pligter	  og	  udfordringer	  samt	  sætte	  nogle	  mål,	  
som	  vi	  kunne	  stile	  efter.	  Samtidig	  skal	  arbejdsplanen	  også	  sikre,	  at	  vi	  som	  forening	  er	  sikker	  på,	  at	  vi	  
bevæger	  os	  i	  den	  rigtige	  retning.	  I	  løbet	  af	  året	  har	  vi	  arbejdet	  med	  flere	  af	  punkterne,	  og	  planen	  er	  at	  vi	  
efter	  denne	  generalforsamling	  opdaterer	  planen	  og	  sætter	  nye	  punkter	  på	  efter	  behov.	  	  

Jeg	  kan	  nævne,	  at	  noget	  af	  det,	  vi	  diskuterer	  og	  arbejder	  med,	  er	  medlemstilgang	  og	  fastholdelse	  af	  
medlemmer,	  deltagelse	  i	  forskellige	  arrangementer,	  vores	  tilstedeværelse	  på	  de	  sociale	  medier	  samt	  
brugen	  af	  hhv	  nyhedsbrev	  og	  hjemmeside.	  Derudover	  så	  prøver	  vi	  at	  eksperimentere	  med	  vores	  faste	  
møder,	  og	  vi	  arbejder	  også	  med	  at	  evaluere	  vores	  egen	  arbejdsindsats	  både	  i	  forhold	  til	  foreningen	  og	  i	  
forhold	  til	  arbejdsgrupperne.	  

	  



Årets	  arrangementer	  

Hen	  over	  sommeren	  deltog	  vi	  i	  flere	  arrangementer.	  Vi	  var	  med	  på	  Det	  fælles	  bedste	  i	  Lejre,	  vi	  var	  med	  på	  
Grøn	  festival	  i	  Den	  økologiske	  have	  i	  Odder,	  og	  vi	  var	  med	  på	  Klimaets	  Dag	  i	  Herning.	  Derudover	  deltog	  vi	  
også	  i	  Det	  fælles	  bedste	  Østjylland.	  

I	  forbindelse	  med	  Det	  fælles	  bedste	  i	  Lejre	  deltog	  vi	  i	  generalforsamlingen	  for	  Omstilling	  Danmark,	  og	  Lotte	  
fortsætter	  som	  suppleant	  i	  Omstilling	  Silkeborgs	  kernegruppe.	  	  

Samtidig	  var	  der	  arrangementer,	  som	  vi	  har	  haft	  tidligere	  år,	  som	  vi	  sprang	  over.	  Det	  drejer	  sig	  om	  Ry	  by	  
Night	  og	  æblefest	  i	  efterårsferien.	  Vi	  har	  haft	  en	  diskussion	  af,	  hvad	  der	  giver	  mening	  at	  deltage	  i,	  i	  forhold	  
til	  de	  ressourcer	  vi	  har	  til	  rådighed.	  Vi	  er	  umiddelbart	  blevet	  enige	  om	  at	  koncentrere	  indsatsen	  i	  Ry	  og	  her	  
kun	  deltage	  i	  det,	  der	  giver	  en	  eller	  anden	  form	  for	  payoff.	  Det	  betyder,	  at	  kernegruppen	  hvert	  år	  beslutter,	  
hvad	  vi	  vil	  deltage	  i	  og	  tager	  stilling	  til	  invitationer,	  når	  vi	  modtager	  dem.	  Hvis	  der	  er	  nogen	  uden	  for	  
kernegruppen,	  der	  har	  lyst	  til	  at	  deltage	  i	  et	  relevant	  arrangement,	  er	  de	  selvfølgelig	  hjerteligt	  velkommen	  
til	  det.	  

Derudover	  deltog	  vi	  i	  besøget	  fra	  landene	  i	  ESCAR-‐projektet.	  Det	  er	  et	  EU-‐projekt,	  som	  undersøger	  
forskellige	  kommuners	  arbejde	  med	  lokale	  foreninger	  i	  forhold	  til	  bæredygtighed.	  Skanderborg	  var	  en	  del	  af	  
projektet	  sammen	  med	  kommuner	  fra	  Spanien,	  Italien	  og	  Sverige.	  

Markedet	  

I	  forhold	  til	  markedet	  har	  vi	  overgivet	  det	  til	  markedet	  selv	  under	  ledelse	  af	  blandt	  andet	  Jeksen	  Grønt.	  
Astrid	  hjælper	  stadig	  med	  på	  sidelinjen,	  men	  formelt	  er	  Omstilling	  Ry	  ikke	  længere	  medarrangør.	  Og	  det	  ser	  
vi	  som	  en	  succes.	  Det	  er	  virkelig	  fantastisk,	  når	  vi	  kan	  starte	  projekter	  op,	  som	  byen	  selv	  kan	  føre	  videre.	  
Desværre	  er	  det	  sådan,	  at	  en	  del	  af	  dem,	  der	  har	  stået	  på	  markedet,	  har	  måtte	  trække	  sig	  midlertidigt,	  fordi	  
forholdene	  simpelthen	  er	  for	  dårlige.	  Skurene	  er	  utætte,	  og	  pladsen	  lever	  ikke	  op	  til	  kravene	  for	  et	  område,	  
hvor	  der	  sælges	  fødevarer.	  	  

I	  mellemtiden	  er	  der	  jo	  så	  sket	  det,	  at	  projekt	  torvehal	  er	  ved	  at	  få	  luft	  under	  vingerne.	  Der	  var	  et	  
borgermøde	  sidste	  år	  om	  projektet,	  og	  der	  rejste	  Astrid	  sig	  og	  talte	  for	  markedet	  og	  om,	  hvor	  vigtigt	  det	  er,	  
at	  de	  nye	  faciliteter	  fortsat	  kan	  huse	  markedet.	  Det	  er	  tilsyneladende	  blevet	  hørt,	  og	  vi	  er	  nu	  blevet	  
kontaktet	  af	  en	  konsulent,	  der	  gerne	  vil	  høre	  mere	  om,	  hvad	  vi	  har	  af	  erfaringer	  fra	  markedet	  og	  ønsker	  til	  
projektet.	  Jeg	  vil	  derfor	  i	  slutningen	  af	  generalforsamlingen	  høre	  jer,	  om	  I	  har	  kommentarer,	  som	  skal	  med	  
på	  det	  møde.	  

Foredrag	  mv	  

Af	  foredrag	  og	  filmfremvisninger	  har	  vi	  fået	  filmen	  ”I	  morgen”	  vist	  i	  Ry	  biograf.	  Og	  så	  har	  vi	  haft	  flere	  
foredrag,	  som	  vi	  koncentrerede	  til	  efterårsmødet.	  Her	  havde	  vi	  inviteret	  Djurs	  til	  at	  komme	  og	  fortælle	  om	  
lokal	  valuta.	  Derudover	  så	  var	  der	  lokale	  og	  fortælle	  om	  nogle	  af	  deres	  projekter,	  og	  Omstilling	  Ry	  fortalte	  
om	  skovhaven	  og	  Spis	  grønt-‐projektet.	  Der	  var	  rigtig	  godt	  fremmøde,	  og	  det	  var	  super	  sjovt	  at	  lave	  mad	  
sammen.	  Lotte,	  Inger	  og	  jeg	  havde	  været	  ude	  at	  skralde	  i	  selskab	  med	  et	  par	  erfarne	  skraldere	  fra	  området,	  
og	  vi	  fik	  også	  doneret	  noget	  mad.	  Sammen	  med	  det	  vi	  havde	  købt	  ind,	  fik	  vi	  kreeret	  en	  meget	  lækker	  
middag.	  	  

	  

	  

	  



Sommerfest	  

Og	  så	  holdt	  vi	  sommerfest	  i	  skovhaven.	  Vejrguderne	  var	  ikke	  rigtig	  med	  os,	  og	  vi	  fik	  flere	  byger.	  Det	  var	  
måske	  det,	  der	  blev	  startskuddet	  for,	  at	  vi	  besluttede	  at	  investere	  i	  en	  pavillon.	  Det	  er	  en	  ret	  smart	  én,	  som	  
er	  let	  at	  slå	  op,	  og	  tanken	  er,	  at	  den	  kan	  bruges	  til	  alle	  mulige	  arrangementer	  både	  i	  skovhaven	  og	  andre	  
steder.	  	  

Gruppernes	  beretning:	  

Skovhaven	  og	  fælleshaverne:	  Tine	  

Træerne	  skyder	  i	  vejret	  og	  bunddækket	  breder	  sig	  i	  opformeringsbedene.	  Vi	  oplever,	  hvordan	  der	  kommer	  
mere	  liv	  både	  over	  og	  under	  jorden.	  Også	  i	  form	  af	  mosegrise.	  Tiden	  vil	  vise	  om	  det	  bliver	  et	  problem	  for	  
frugttræernes	  rødder.	  Vi	  har	  måtte	  udskifte	  nogle	  af	  de	  forædlede	  træer	  (valnødder	  og	  kastanjer).	  Måske	  
fordi	  klimaet	  fortsat	  er	  barsk	  på	  bakketoppen.	  Årets	  arbejdsdage	  har	  været	  hverdagseftermiddage.	  
Arbejdet	  i	  haven	  har	  være	  koncentreret	  omkring	  pleje	  og	  renhold	  omkring	  planterne.	  	  
Besøg	  i	  haven:	  Naturkræfter	  (tilbud	  under	  Skanderborg	  kommune)	  er	  tilknyttet	  haven	  og	  vil	  begynde	  at	  
bruge	  haven,	  når	  sammensætningen	  af	  gruppen	  passer	  til	  arbejdets	  karakter.	  ESCAR	  (EU-‐projekt,	  som	  
Skanderborg	  kommune	  har	  været	  en	  del	  af)	  var	  på	  workshop	  i	  haven.	  Workshop	  under	  Ry	  Outdoor	  Festival.	  
Ry	  Højskole	  har	  været	  på	  workshop	  med	  både	  forårs	  og	  efterårsholdet	  og	  har	  anlagt	  et	  hügelbed	  og	  bede	  
med	  hosta	  og	  spiselige	  bregner.	  Enhedslistens	  sommerlejr	  har	  været	  på	  rundvisning	  i	  haven.	  	  
Det	  er	  en	  vedvarende	  opgave	  at	  formidle	  ideen	  med	  skovhaven.	  Det	  er	  de	  mange	  hænders	  have.	  Vi	  ønsker	  
at	  involvere	  så	  mange	  som	  muligt	  i	  tilblivelsen.	  Processen	  er	  vigtigere	  end	  målet.	  Vi	  lærer	  undervejs	  og	  
opformerer	  selv	  bunddækkeplanter	  for	  at	  finde	  ud	  af	  hvilke	  som	  trives	  på	  vores	  sted.	   
I	  januar	  2017	  foredrag	  på	  Ry	  Højskole	  med	  Aiah	  Noack	  fra	  Naturplanteskolen	  om	  flerårige	  spiselige	  planter.	  
Meget	  vellykket	  og	  velbesøgt	  arrangement.	   
En	  gruppe	  arbejder	  på	  at	  opstarte	  Fælleshave	  på	  arealet	  nedenfor	  Skovhaven.	  Det	  er	  planen	  at	  komme	  i	  
gang	  i	  denne	  dyrkningssæson.	  Der	  bliver	  mulighed	  for	  ”private”	  kolonihaver	  og	  fællesdyrkning.	  Oplagt	  at	  
dyrke	  grønt	  til	  spis	  grønt	  gruppens	  projekt.	  Skanderborg	  Kommune	  stiller	  arealet	  til	  rådighed	  og	  4H	  giver	  
støtte	  økonomisk	  og	  som	  konsulenter.	   
Gruppen	  har	  sammen	  med	  Ry	  Outdoor	  søgt	  støtte	  til	  at	  opføre	  en	  bålhytte	  ved	  skovkanten	  og	  søgt	  
kommunen	  om	  dispensation	  fra	  beskyttelseslinjer	  og	  om	  lån	  af	  jord.	  	  
	  

Studiegruppen:	  Viggo	  

Spis	  Grønt:	  Berit	  og	  Lotte	  

Spis	  Grønt-‐gruppen	  fik	  rigtig	  luft	  under	  vingerne	  i	  foråret,	  hvor	  vi	  lavede	  vores	  første	  event.	  Den	  bestod	  af	  
to	  lørdage,	  hvor	  vi	  stod	  med	  en	  bod	  i	  Kvickly	  og	  delte	  smagsprøver	  ud	  til	  de	  besøgende.	  Vi	  havde	  lavet	  
forskellige	  vegetariske	  retter,	  og	  det	  blev	  meget	  vel	  modtaget.	  Faktisk	  synes	  vi,	  at	  det	  gik	  så	  godt,	  at	  vi	  fik	  
lyst	  til	  at	  arbejde	  videre	  med	  det,	  selvom	  det	  oprindelig,	  kun	  var	  meningen,	  at	  vi	  skulle	  have	  lavet	  eventen	  i	  
Kvickly.	  Vi	  lavede	  en	  brainstorming	  på,	  hvad	  vi	  kunne	  lave	  og	  præsenterede	  vores	  tanker	  til	  efterårsmødet.	  
Det	  udmøntede	  sig	  i,	  at	  vi	  fik	  ekstra	  medlemmer,	  så	  gruppen	  nu	  er	  oppe	  på	  syv	  aktive.	  Gruppen	  mødes	  
jævnligt,	  og	  pt	  arbejder	  vi	  med	  at	  lave	  en	  Ry	  spiser	  Grønt-‐uge	  efter	  sommerferien.	  

	  

	  

	  



Beretningerne	  er	  godkendte	  

	  

4.   Regnskabsaflæggelse	  til	  godkendelse	  
Regnskabet	  fremlagt	  af	  Anne	  (revisor).	  Regnskabet	  er	  godkendt.	  	  

	  

5.   Behandling	  af	  indkomne	  forslag	  

i.   Kernegruppen	  foreslår	  et	  differentieret	  kontingent,	  således	  af	  vi,	  udover	  det	  
personlige	  kontingent,	  også	  har	  et	  kontingent	  for	  familier,	  studerende/ledige	  og	  
evt.	  også	  firmaer.	  Kernegruppen	  bemyndiges	  af	  generalforsamlingen	  til	  at	  arbejde	  
videre	  med	  forslaget.	  	  

ii.   Maria	  Temponeras	  foreslår	  at	  vi	  laver	  en	  erhvervsgruppe.	  Et	  lokalt	  netværk	  af	  
virksomheder,	  som	  kan	  støtte	  hinanden	  i	  arbejdet	  mod	  bæredygtighed.	  Måske	  er	  
der	  mulighed	  for	  synergier	  mellem	  virksomheder	  og	  udveksling	  af	  restprodukter.	  
Anne	  vil	  gerne	  være	  med.	  Måske	  kan	  der	  arbejdes	  videre	  med	  forslaget	  ved	  
visionsmødet	  den	  2.	  april.	  	  

	  

6.   Godkendelse	  af	  budget	  

Budgettet	  for	  2017	  lægger	  sig	  op	  ad	  budget	  for	  2016.	  Der	  afsættes	  500	  kr.	  til	  annoncering	  (mod	  
1000	  kr.	  i	  2016).	  Der	  afsættes	  ikke	  penge	  til	  Ry	  by	  Night,	  da	  spis	  grønt	  gruppen	  selv	  søger	  penge	  til	  
deres	  projekt.	  Der	  afsættes	  500	  kr.	  under	  ”informationspjecer”	  	  til	  at	  lave	  et	  ”indstik”	  til	  den	  
nuværende	  flyer.	  	  

	  

7.   Fastsættelse	  af	  kontingent	  

Kontingent	  for	  personligt	  medlemskab	  af	  foreningen	  er	  fortsat	  100	  kr.	  årligt.	  	  

	  

8.   Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  og	  2	  suppleanter:	  Else,	  Martin	  og	  Peter	  træder	  ud	  af	  kernegruppe.	  
Viggo	  er	  på	  valg.	  	  

Jakob,	  Vanessa	  og	  Pia	  vælges	  til	  kernegruppen	  og	  Viggo	  genvælges.	  	  

	  

9.   Valg	  af	  1	  revisor	  og	  1	  revisorsuppleant	  

Anne	  genvælges	  som	  revisor.	  Astrid	  vælges	  som	  revisorsuppleant	  

	  

10.  Eventuelt	  



Omstilling	  Danmark	  søger	  opstillere	  til	  generalforsamlingen.	  Lotte,	  Anne	  og	  Preben	  (Omstilling	  
Silkeborg)	  har	  siddet	  i	  Omstilling	  Danmarks	  kernegruppe	  det	  seneste	  år.	  I	  Omstilling	  Rys	  nyhedsbrev	  
vil	  det	  blive	  beskrevet	  hvad	  arbejdet	  indebærer	  med	  en	  opfordring	  til	  at	  stille	  op.	  	  

	  

Tirsdag	  den	  7.	  får	  Omstilling	  Ry	  besøg	  af	  en	  konsulent	  i	  forbindelse	  med	  det	  kommende	  byggeri	  i	  
Stationshaven.	  Berit	  og	  Astrid	  deltager.	  	  

	  

Rengøring	  af	  Aktivitetshuset.	  I	  marts	  måned	  har	  Omstilling	  Ry	  tjansen.	  Anne	  og	  Tine	  gør	  rent	  i	  den	  
kommende	  uge.	  Kernegruppen	  gør	  rent	  i	  forbindelse	  med	  kernegruppemødet	  sidst	  på	  måneden.	  	  

	  

Da	  Peter	  er	  trådt	  ud	  af	  kernegruppen,	  skal	  der	  vælges	  en	  anden	  person	  til	  at	  repræsentere	  
Omstilling	  Ry	  i	  bestyrelsen	  for	  Aktivitetshuset.	  Kernegruppen	  vælger	  denne	  ved	  det	  kommende	  
kernegruppemøde.	  	  

	  

	  

	  


