Ekstraordinær generalforsamling i KBHFF
d. 26. november 2017 på KPH-Projects

Dirigent: Iniz Tvillinggaard
Stemmetæller: Jarl Asger
Referent: Mads Georgsen
Før frokost fremlagde og forklarede Martin, Sarah, Kristina og Roland forslagene fra
forretningsudvalget. Efter frokost blev de diskuteret.
Sammendrag af diskussioner medtaget nedenfor.
Referencedokumenter med detaljer om forslagene:
Dokument “KBHFF 2.0 - Forslag til en ny forretningsplan”
Slides “Ekstraordinær generalforsamling - En ny fremtid for KBHFF?”
Procedure for godkendelse af referat:
Bestyrelsen lægger referatet på hjemmesiden. Indsigelser/kommentarer til referatet rettes til
bestyrelsen (bestyrelse@kbhff.dk) senest mandag d. 18. december 2017. Bestyrelsen tager
derefter endelig stilling til referatet og godkender med de eventuelle kommentarer, der er
kommet.
Foreningens vision:
Støtte og formidle økologi og et bæredygtigt samfund så bredt som muligt.
Give almindelige mennesker adgang til lokal, varieret økologi af høj kvalitet.
Bruge en alternativ forretningsmodel, der understøtter fællesskab og fælles ansvar.

Forslag 0: Udsæt opkrævelse af kontingent indtil maj
Forslag: Medlemskontingent opkræves i maj, efter generalforsamlingen har besluttet, hvilket
beløb skal opkræves for det kommende regnskabsår.
Beslutning: Der var konsensus omkring implementering af forslaget.
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Ansvarlige for implementering: Bestyrelsen
Forslaget er ikke med i dokumentet KBHFF 2.0 eller indkaldelsen.
Baggrund: På nuværende tidspunkt træffer generalforsamlingen en beslutning om
kontingentets størrelse i april. I april 2017 besluttede generalforsamlingen dog at kontingent
for 2018 skulle besluttes i dag. Kontingentet opkræves først i januar. Står foreningen over for
store udgifter i løbet af året, har forsamlingen ingen mulighed for at sikre, at foreningen ikke
går konkurs i perioden mellem april og januar.
Uddrag fra diskussion:
Der var ingen diskussion omkring vedtagelsen.

Forslag 1: Fleksibel webshop & medlemsstyring via nyt
IT-system
Forslag: 300.000 afsættes til nyt IT system med ny medlemsplatform, webshop med nye
produkter, abonnement og integration til indkøbs-/distributionssystem og (muligvis)
vagtplansystem. Styregruppe (bestyrelsen) bevilger penge i faser à maks. 60.000kr
Udviklere hyres til maks. 400 kr/timen. Billigere alternativer undersøges. Arbejdsgruppe
nedsættes til at planlægge og følge med i projektet
Beslutning: Der var konsensus for implementering af fase 1 og fase 2 af nyt IT-system. Der
er nogen holdninger at man kunne prøve at holde nogle penge for fase 3 tilbage til andre
formål.
Ansvarlig arbejdsgruppe: Martin, Julie, Sarah, Roland (på sidelinjen)
Uddrag fra diskussion og spørgsmål, og svar fra arbejdsgruppen:
● Står der i persondataloven specifikt hvad der skal laves om? Ja, det er drøftet med en
jurist af arbejdsgruppen.
● Der er tidligere brugt 300.000 på et IT-system som fejlede. Kan vi tro på at det her
lykkes? Ja, det er bygget op i faser, så der er mere sikkerhed for leverancerne, og der
er en IT professionel, Martin, med i arbejdsgruppen. Der anvendes også et bedre
kodesprog end sidste gang.
● Hvad vil det koste som et alternativ at lave en update af det eksisterende system?
Det vurderes at være mindst lige så dyrt at opdatere det nuværende system, da det
er knopskydninger, skrevet med et forældet programmeringssprog, og personen som
har udviklet det ikke længere er tilgængelig for foreningen.
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Der udtrykkes et ønske om bedre overblik over økonomien. Pga. systemet, som det
er nu, er der ikke klarhed over økonomien i foreningen, men der er 350.000 på
kontoen nu, og de stammer fra en ophævelse af posepantsystemet.
Hvis IT systemet ikke virker og foreningen pga. pengemangel går konkurs, hvordan er
foreningen så ansvarlig overfor de ansatte? Jonathan er ansat maks 8 timer og
dermed er KBHFF lige under den grænse som giver ham kontraktlig sikkerhed.
Er der IT kyndige i arbejdsgruppen og bestyrelsen? Der er ikke IT-kyndige i
bestyrelsen, men Martin vil deltage i arbejdsgruppen.
Implementeringen vil være en gradvis overgang, hvor aktiviteter flyttes over.
”Vores fælles mål må være at få medlemstallet stabiliseret og sælge flere poser”. Der
var utryghed i forsamlingen om, hvorvidt IT-systemet vil hjælpe på det, og om det
sker tilstrækkeligt hurtigt.
Hvorfor er vagtplansystemet den sidste fase? Vi er nødt til at starte fra bunden og
udskifte det eksisterende system først.

Forslag 2: National platform for fødevarefællesskaber
Forslag: En arbejdsgruppe i KBHFF undersøger, i samarbejde med Martin Kæstel fra
think.dk og andre interesserede, muligheden for at skabe en IT-baseret platform, hvor
øko-landmænd kan sætte deres varer til salg til adgang for fødevarefællesskaber og lign.
Resultatet af dette arbejde fremlægges ved generalforsamlingen i 2018.
Beslutning: Der var konsensus om at vedtage forslaget.
Ansvarlig arbejdsgruppe: Martin, Maja, Eline (forbindelsesled til andre organisationer)
Uddrag fra diskussion og spørgsmål, og svar fra arbejdsgruppen:
● Der var bekymring om hvorvidt aktivitetsniveauet (antallet af frivillige hænder) er
tilstrækkeligt til at løfte alle forslag, og der blev stillet spørgsmål til, om det her var
vigtigt lige nu, eller man bør afvente den formelle generalforsamling i april. Svaret var
at det er en god ide at starte op nu, da en del af arbejdet er at søge fondsmidler. Det
forventes ikke at selve arbejdet starter op før april.

Forslag 3: Ansættelser til koordinering + vidensdeling
Forslag: Ansæt personale i op til 40 timer om ugen i løbet af 2018 og 2019.
Omfang afhængig af aktuel udvikling i foreningens indtægter.
Beslutning: Der var konsensus om at nedsætte en arbejdsgruppe til at konkretisere et
forslag frem mod næste generalforsamling.
Ansvarlig arbejdsgruppen: Roland, Jarl Asger, Snerle
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Uddrag fra diskussion og spørgsmål, og svar fra arbejdsgruppen:
● Der er generelt stemning for, at man styrker koordinering af de frivillige. Men der er
ikke en fælles forståelse blandt de fremmødte om, hvad præcis behovet er, og det er
uklart, hvad der er af økonomiske midler på nuværende tidspunkt til denne indsats,
da de sidste penge i foreningen er øremærket til IT-systemet.
● Der er også diskussion om, hvad det betyder at være en græsrodsbevægelse med
det særkende at vi vokser nedefra med frivillige kræfter.
● Det blev nævnt at Ydre Nørrebro afdelingen nu er lukket pga. problemer med at få
dækket med frivillige kræfter, mens andre afdelinger ikke har problemer med at få
frivillige, men til gengæld har et for lavt posesalg.

Forslag 4: Forskellige medlemskaber til forskellige behov
Forslag: Afprøve nye medlemsskaber, hvor man kan købe poser uden at tage vagter.
Beslutning: Der ønskes åbnet op for medlemmer, som ikke tager vagter. Det blev dernæst
besluttet at en sådan pose skal koste 125 kr. Forslaget skal implementeres som en
permanent ændring, gældende i alle afdelinger og med virkning hurtigst muligt.
Vedtægtsændringer medtages til ordinær generalforsamling.
Ansvarlige for implementering: Forretningsplangruppen, som også laver
kommunikationsplan og plan for implementering.
Uddrag fra diskussion og spørgsmål, og svar fra arbejdsgruppen:
Der var lang og ophedet diskussion omkring dette punkt. Bekymringerne der blev rejst
handler blandt andet om:
● KBHFF er baseret på fællesskabet, herunder arbejdsfællesskabet – vil vi kunne
opretholde den identitet, når der åbnes op for ikke arbejdende medlemmer?
● Vil det blive endnu svære at få besat vagter, hvis medlemmer kan vælge ikke at være
frivillig?
● Der blev også spurgt til juridiske implikationer omkring, om vi bliver momspligtige? Vi
betaler allerede moms.
● For forslaget blev det fremført, at det dårligt kan blive værre med frivillige, samt at
vores største problem er at få solgt flere poser, så foreningen kan blive økonomisk
rentabel. Det blev også fremført, at KBHFF er et fællesskab omkring indførelse af
mere økologi og at vi skal have et tilbud til de stressede børnefamilier, som gerne vil
være med, men ikke kan lægge timerne til det.
Der var en længere debat omkring den rigtige pris for en pose som ikke arbejdende medlem.
Der var tilhængere af forslag A eller C i oplægget  og ingen udtrykt tilslutning til B.
Efterfølgende var der stor debat om, hvad der ville være den rigtige pris i intervallet 10 til 35
% ekstra. Der var konsensus omkring en pris på 25 % ekstra.

4

Forslag 5: Samarbejde med Engros
Forslag: Fortsætte det nuværende samarbejde med KBHFF uden ændringer & nedsætte en
arbejdsgruppe til videreudvikling af samarbejdet mod næste GF.
Beslutning: Der var konsensus omkring beslutningen af forslaget.
Ansvarlige for implementering: distributionsgruppen + Roland og Alexander
Uddrag fra diskussion og spørgsmål, og svar fra arbejdsgruppen: F
 orslaget blev
vedtaget uden stor debat.

Forslag 6: Forhandling af priser
Forslag: Indkøbsgruppen får mulighed for at forhandle priserne med avlerne. Pt. er der en
principiel beslutning om, at indkøbsgruppen ikke stille spørgsmål til de priser avlerne tager.
Beslutning: Der var konsensus om vedtagelse af forslaget
Ansvarlige for implementering: Indkøbsgruppen
Uddrag fra diskussion og spørgsmål, og svar fra arbejdsgruppen:
● Det blev diskuteret, om det er en praktisk allerede nu at spørge ind til priserne. Det
var der ikke helt enighed om.
● Det blev pointeret, at det ikke er målet med forslaget, at vi bliver krejlere, blot at
kunne spørge ind til priser, som afviger en del fra andre priser. Målet er
gennemsigtighed.

Forslag 7: Vagter på gårdene
Forslag: Nedsætte arbejdsgruppe til at undersøge hvordan vi kan tilbyde avlere hjælp på
gårdene i travle perioder i bytte for støtte på fælleslageret og ved distribution om onsdagen.
Beslutning: Der var konsensus om at nedsætte en arbejdsgruppe.
Arbejdsgruppen: Roland
Uddrag fra diskussion og spørgsmål, og svar fra arbejdsgruppen:
● Det blev diskuteret, om der er hænder nok til at dække flere vagter ved
producenterne. Personen som står for de nuværende lugepatruljer sagde, at det ville
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være svært at finde folk. Der er allerede 89 medlemmer afsted og Birkemosegård
leverer meget pligtopfyldende deres del af aftalen.

Forslag 8: Fleksibel vagtsystem i butikkerne (anbefaling)
Forslag: Vi foreslår en introduktion af en almen vagt baseret på mødetid istedet for opgave,
såsom “14-17 vagt” eller “17-20 vagt”.
Beslutning: Butiksanbefaling. Input til butiksgrupperne, som selv kan hjælpe at indføre det
lokalt.
Ansvarlige for implementering: Butiksgrupperne efter lyst
Baggrund: Så folk bliver lært mere op på tværs, så de får flere kompetencer og kan lidt af
det hele.

Forslag 9: Pak grøntsager med medlemmerne (anbefaling)
Forslag 9: Medlemmer vejer og pakker selv deres grøntsager (med hjælp af en frivillig) - lidt
som hos grønthandleren
Beslutning: Input til butiksgrupperne, som selv kan være at indføre det lokalt.
Ansvarlige for implementering: Butiksgrupperne efter lyst
Baggrund
1) Det kan afskaffe pakkevagten, som er svært at få besat
2) Det kan få medlemmer, der henter poser, til at blive lidt længere og ikke bare “ud/ind”,
som vil styrke fællesskabet, når der er tid til at snakke sammen
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