Referat af stiftende generalforsamling i Københavns Fødevarefællesskab Vanløse, Vanløse den 21. september 2011

Ad 1) Valg af dirigent og referent
Dirigent: Henrik Slot Nielsen. Referent: Mads Højlyng.

Ad 2) Spørgsmål vedr. KbhFF
Rundbordsdiskussion efterfulgt af afklaring i plenum.
Der fremkom forslag om at smagsprøvevagten skulle forberede opskrifter til ugens pose i
stedet for at lave opskrifter – en opskriftsvagt. Vores repræsentant i kommunikationsgruppen kunne fortælle at der allerede er et initiativ på trapperne centralt med en opskriftdatabase. En fremførte at det er hyggeligt på Nørrebro at der er smagsprøver. Andre mener at vi
er for få til at besætte smagsprøvevagten idet vi allerede har svært ved at få alle vagter taget. Der træffes beslutning under punkt 5.
Nogle ville gerne vide mere om opbevaring af grøntsager. Aarstiderne har info på deres
hjemmeside. Evt. kunne der laves en plakat med de forskellige grøntsager. Det blev foreslået
af opskriftsvagten kunne udfærdige en seddel fra gang til gang. Der blev ikke truffet beslutning.
Nogle er i tvivl om hvad butiksgruppens ansvar egentlig er. Carsten præciserer at butiksgruppen organiserer afdelingens drift, tager sig af korrespondancen og sørger for a vagterne
bliver taget. Butiksgruppen står også for vedligeholdelse og forbedring af lokaler og nyanskaffelser. Butiksgruppen arrangerer også medlemsmøder og andre arrangementer. Men
man kan også gøre ting på eget initiativ.

Ad 3) Vedtægter
Carsten orienterede om hvad der sker i Fødevarefællesskabet for tiden og hvordan strukturen i fællesskabet er – fordi det hænger meget sammen med hvordan forslaget til vedtægter
er konstrueret.
KbhFF har eksisteret i to år og har seks afdelinger og en på vej på Østerbro. Amager har
endda to lokaliteter. I alt har KbhFF knap 2800 medlemmer.
KbhFF har en bestyrelse som er en del af kollektivgruppen. Alle er velkomne på kollektivgruppens medlemmer hvor man diskuterer foreningens overordnede situation. For tiden er

det største problem at alle grøntsager køres ind til Nørrebro, og med det voksende medlemstal er der ikke længere kapacitet til det i Nørrebros lokaler ligesom det slider på Nørrebros medlemmer.
En anden diskussion handler om konsensus på fælles medlemsmøder. Det har hidtil været
intentionen at beslutninger træffes ved konsensus, men det bliver sværere jo større vi bliver.
Næste fællesmøde, torsdag den 29. på Vesterbro, kommer til at handle meget om det.
Et tredje projekt er stofposer til alle medlemmer. De er på vej i trykken. Alle medlemmer får
to poser og der vil være en form for pant på dem.
Generalforsamling for KbhFF er den 27. oktober. Der er lavet ændringer i vedtægterne som
skal godkendes af generalforsamlingen. Bl.a. vil bestyrelsesmedlemmerne fremover blive
valgt decentralt i lokalafdelingerne.
Der er lavet en skabelon for lokalafdelingernes vedtægter. Denne er stort set fulgt i forslaget
til Vanløseafdelingens vedtægter.
Franciska spørger om forståelsen af § 5 om afdelingens daglige ledelse og hvorvidt butiksrepræsentanten i kollektivgruppen også skal gå til butiksgruppemøder i lokalafdelingen. Carsten svarer at det er godt at der er et vist overlap men at man selvfølgelig ikke skal have en
decideret dobbelttjans.
Felipe spørger om vi skal gøre noget ekstra for at få nogle flere folk til at tage vagter. Katrine
mener at vi har lige i underkanten medlemmer. Vi skal op på ca. 50 poser om ugen før vi er
nok til at dække alle vagter. Der kommer artikel i Vanløsebladet om foreningen snarligt.
Vedtægterne blev vedtaget af samtlige 20 tilstedeværende medlemmer. De underskrevne
vedtægter indsendes nu til kollektivgruppen hvorefter vi bliver officielt medlemmer af KbhFF.

Ad 4) Orientering om arbejdsgrupper
Økonomigruppen: Der har været problemer henover sommeren fordi den kontoansvarlige
var på sommerferie og lokalgrupperne derfor ikke fik penge og dermed ikke kunne betale
leverandørerne. Der arbejdes på et nyt mindre sårbart system. Desuden vil man gerne undersøge hvorvidt løssalget giver over- eller underskud. De hidtidige repræsentanter i økonomigruppen Esther, Katrine og Louis modtager genvalg. Der klappedes i enighed.
Kollektivgruppen: Carsten forklarede om kollektivgruppens arbejde, og Mads endte med at
blive valgt som eneste opstillede kandidat.

Indkøbsgruppen: Carsten forklarede om arbejdet. Vores hidtidige repræsentant, Jette, er
faldet lidt fra. Mie opstillede sig med forbehold for at få lov til at sove på det. Franciska er
suppleant. Ingen andre stillede op.

Ad 5) Vagter
Katrine spørger om vi skal uddelegere ansvaret for hvilke vagter der skal være til butiksgruppen. Henrik foreslår at inkorporere infovagten i kassemestervagten og at opskrifter, opbevaringstips og smagsprøvevagten slås sammen. Esther mener ikke at der skal flere opgaver på
kassemestervagten. Dorte foreslår at nedlægge smagsprøvevagten det næste halve år fordi
vi simpelthen ikke har folk nok til at tage vagterne for nuværende. Erna påpeger at modtagevagterne skal være her i tide til at sætte kasserne ud til chaufføren. Carsten sagde at man
normalt har en halv times varsel så man bør kunne nå det. Katrine foreslog at omdøbe infovagten til velkomstvagt som står for både hygge og introduktion til nye medlemmer. Louis
tilføjede at man kunne lade denne vagt stå for info om ugens grøntsager også. Det blev også bragt op at der er et slip mellem pakkevagt og åbningstiden. En foreslog at rykke pakkevagten til kl. tre eller reducere til to pakkevagter. Katrine foreslog at lukke kl. halv syv så kassemestervagten blev lidt kortere og der alligevel ikke er ret mange ”kunder” efter 18.15.
Henrik opsummerede diskussionen, og følgende blev efterfølgende vedtaget:
Vi lukker 18.30 fra 1. november.
Vi fjerner smagsprøvevagten foreløbig og omdøber infovagten til en velkomstvagt som står
for modtagelse af nye medlemmer og information til interesserede samt hygge og information om ugens grøntsager. Velkomstvagten skal altså have læst på ugens seddel og vide
hvad der er i.
Og vi giver i øvrigt butiksgruppen mandat til at justere i vagtplanerne efter behov i den ånd
som diskussionen foregik i.

Ad 6) Nyt betalingssystem
Magnus orienterede om et nyt elektronisk medlems- og betalingsregistreringssystem der
skal erstatte det nuværende googledocs. Kommunikationsgruppen har kig på Vanløse som
forsøgsafdeling, og vi vil først skulle prøve det nye registreringssystem (som bliver meget
simpelt), og hvis det går godt, skal vi også afprøve muligheden for elektronisk betaling (for
de der ikke vil komme ned i butikken med pengene hvis de ikke skal hente en pose). Hvis

systemet fungerer, vil det gøre livet meget lettere for kassemestre og økonomigruppe. Mads
var lidt skeptisk overfor om fordelene ved systemet opvejer eventuelle ulemper. Carsten
fremførte at vi i hvert fald ikke bør afskaffe kontant betaling uden at have det oppe på et
medlemsmøde. Nogle var bekymrede for at der vil være et stort arbejde med at lære det nye
system, men Magnus forsikrede om at der ikke vil opleves særligt store ændringer for kassemestrene.
Henrik opsummerede diskussionen med at vi stemmer om vi vil sige ja tak til muligheden for
at være forsøgsafdeling og at det er medlemsmødet der endeligt beslutter om vi skal overgå
helt til elektronisk styring. Det blev vedtaget enstemmigt.

Ad 7) Haver i Vanløse
Katrine orienterede om ”Vanløse deler frugten” som løber af stablen søndag i denne uge.
Der mangler især haver. Alle opfordredes til at tage en seddel med og dele den ud til naboer
med frugttræer. Katrine vil spørge om afdelingen vil adoptere projektet så vi til næste år står
for arrangementet idet det ligger meget tæt op ad vores formål og interesser. Flere medlemmer var interesserede i at deltage i dette arbejde.
I den forbindelse foreslog Dorte at vi søger Vanløse Lokaludvalg om midler til en mostpresser som vi så kan udlåne til borgere med for mange æbler. Butiksgruppen går videre med
ansøgningen med medlemsmødets velsignelse.

Ad 8) Eventuelt
Erna ønsker sig et stempel. Butiksgruppen står for det.
Dorte orienterede om en artikel om afdelingen i Vanløsebladet.
Esther sender referatet til alle medlemmer på medlem.vanlose@kbhff.dk.

