
Referat af generalforsamling i Æblekinder 

8. juni 2019 kl. 10:00 i Friluftshuset, Baunehøj Efterskole 

Deltagere:  Maiken Hee, Thorkil Tøttrup, Henning Nielsen, Anette Granhøj, Bent Raben 

Kristian Damkjær deltog som repræsentant for Efterskolen 

1. Året der gik 

Der var formodentlig rekordhøst i 2018, der blev i de tre Æblekinder-weekender presset ca. 5.600 

liter saft ifølge afregningen. 

Der var indkøbt en håndfuld nye spande til mosteriet. 

Mosteweekenderne forløb godt. De fleste medlemmer har forstået procedurer og regler, og 

accepterer at følge dem. 

 

Generalforsamlingen har ikke været omtalt på hjemmesiden, det må vi prøve at huske næste år. 

(Selvom vi ikke ønsker for meget formalia.) 

 

2. Godkendelse af regnskab 

Majken udleverede regnskabet, der dog indeholdt en mindre unøjagtighed. I store træk balancerer 

udgifter og indtægter, hvilket også er meningen.  

Pr. 1. juni 2019 er foreningens formue 100.858,97 kr. Foreningen skal ikke opbygge formue, men 

have et vist beredskab til at kunne bidrage til reinvestering i mosteudstyr, når det bliver relevant. 

Regnskabet godkendt med de gjorte bemærkninger. 

 

3. Budgetlægning 

Budgettet fra sidste sæson genbruges med følgende tilføjelser: 

Der afsættes 14.000 kr. til indkøb af 2 paller flasker + kapsler 

Der afsættes desuden 10.000 kr. til afløb fra mosteplads og 20.000 kr. til en sejl-løsning over 

pladsen bag Friluftshuset. Disse to mulige investeringer detaljeres nærmere af Kristian i form af 

indhentning af overslag/tilbud, og Bent stiller sig til rådighed for at gennemse og kommentere.  

Der budgetteres således med et underskud på godt 30.000 kr. i 2019/2020. 

 

4. Indkomne forslag 

Ingen ud over de ovenfor omtalte. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

I tråd med den opbyggede tradition for uformel organisering af foreningen, anses de fremmødte på 

generalforsamlingen samt Kim Rosenberg for at udgøre bestyrelsen. Som tidligere aftalt må det 

administrative arbejde dels fordeles lidt mellem medlemmerne, dels gå på omgang. Bent lovede at 

stå for regnskabet det kommende år. Det forlød, at Kim godt ville stå for vagtplanen til 

mosteweekenderne til efteråret. 

 

6. Eventuelt 

Der foreslås at mosteweekenderne fastlægges som sædvanligt til weekenden i uge 40, uge 43 og 

uge 44. Det er i 2019 d. 5.-6. oktober, 26.-27. oktober og 2.-3. november. Dette annonceres på 

hjemmesiden, når en vagtplan er lagt. 


