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Viskinge Eventyrlige Skovhaver 

Referat generalforsamling 5.februar 2023 

 

1. Valg af dirigent 

Marie Klintrup blev valgt 

2. Valg af referent 

Pernille Cauchi blev valgt 

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse 

Bestyrelsen fremlagde beretning. 

Aktiviteter i 2023 inkluderede tipirejsning, frøbyttedag, vild festival, mostedag, engagement fra workaway 
frivillige, nattevandringer, træplantedag, haveudstykning, samarbejde med STU Kalundborg. 

Beretningen blev godkendt. 

4. Godkendelse af regnskab 

Kassereren fremlagde regnskab. 

Fundraising i 2023 har inkluderet LAG, Nordea Fonden, Friluftsrådet og Coop Crowdfunding. Der er bl.a. købt 
hegn, træer, havedesign og vandslanger. 

Bestyrelsen opfordres til at kontakte Kalundborg Kommune for mellemfinansiering for LAG tilskud. 

Regnskabet blev godkendt. 

5. Fastsættelse af kontingent 

Kontingent for 2024 fastsættes til 100,-kr. 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter  

Fadia Abu Zamag (på valg i 2024) 

Marie Klintrup (på valg i 2024) 

Ida Mangor (på valg i 2024) 

André Amaral (på valg i 2025) 

Gitte Davidsen (på valg i 2025) 

Pernille Cauchi -valgt uden stemmeret (på valg i 2025) 

Grete Thorø og Mette Brodersen valgt som suppleanter 1 år 
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Den kommende bestyrelse bedes undersøge om vedtægter punkt 8. i forhold til forperson og kasserer og 
frafald af bestyrelsesmedlemmer og antal af suppleanter skal ændres. 

7. Valg af revisor  

Per Bune valgt for et år. 

Suppleant Niels Meinild. 

8. Diskussion af indkomne forslag 

Vedtægtsændring blev vedtaget, så skoler og andre institutioner kan blive medlemmer af foreningen. 

Bestyrelsen opfordres til at lave vedtægtsændringer til generalforsamling i 2024 om at man skal være 
medlem af foreningen for at kunne leje et stykke jord. 

9. Eventuelt 

Kontingent 

Fremtidigt kontingent forfalder 1. feb. 2024. Kassereren udsender opkrævning via email. 

Forslag til årshjul 

dato event tovholdere 

Lørdag 25. marts Frø- og plantebyttedag Pernille, Marieæl 

Mandag 10. april (2. påskedag) Tipi-rejsning Pernille, Palle? 

Lørdag 13. maj Kompost dag Eva, Mette 

Søndag 18. juni 13-16 Permakultur søndag Pernille, Mette  

Fredag 23. juni Sct. Hans og nattevandring Johanne, Christian 

26./27. august Sommerfest Pernille 

Torsdag 19. oktober (uge 42) Mostedag og høstfest Johanne, Pernille 

december Julemarked/nissetur? Pernille 

Motorvej 

Den planlagte motorvej kommer til at skære Mindegårdsvej midt over. Pernille har været i kontakt med en 
række politikere om at få en gang/cykelsti over/under vejen. Der er lavet en underskriftindsamling og 
medlemmer opfordres til at møde op mandag den 20. februar kl. 15 og møde politikere.  

Indvielse af multirum 

Forperson Fadia Zamag indviede formeldt Havernes nye multirum, hvor der er adgang til vand og toilet/bad. 
I 2023 bliver der anlagt en rampe, så der bliver adgang til kørestolsbrugere. 


