Referat af generalforsamling i Æblekinder
4. juni 2022 kl. 10:00 i Friluftshuset, Baunehøj Efterskole
Deltagere:

Maiken Hee, Thorkil Tøttrup, Henning Nielsen, Anette Granhøj, Kim Rosenberg, Bent Raben
Kristian Damkjær deltog som repræsentant for Efterskolen

1. Dirigent
Thorkil blev bedt om at sikre mødets afvikling.
Bent lovede at skrive et referat.

2. Beretning/Året der gik
Der blev gennemført to mosteweekender i 2021, 9.-10. oktober og 30.-31. oktober. Sidste
mosteweekend gik gaskedlen ned, medlemmerne fik lov at moste hos Østergaard.
Der er således iht. afregningen mostet 2.443 liter i 2021.
Der har været afholdt et møde 2. april 2022, hvor mulighederne for reparation af kedel eller
eventuel anskaffelse af nyt pasteuriseringsanlæg blev diskuteret mellem bestyrelsen og
Kristian/Baunehøj Efterskole. Efterfølgende har der været fortsatte overvejelser om mulighederne
for videreførelse af foreningens aktiviteter på en måde, så dette også giver værdi for efterskolen, se
under punkt 4.

3. Godkendelse af regnskab
Bent fremlagde regnskab for foreningen, dels i form af kontoudtog fra Efterskolen, dels ud fra
beregningerne baseret på afregning ved mosteweekend. Indtægterne er 18.943,50 kr, udgifterne
10.204,24. Overskud på 8.739,26 kr.
Formuen er 116.755,02 kr., fordelt med 112.858,02 kr på konto 7417-0001019149 hos Baunehøj
Efterskole, og 3.897 i kontanter. (Efterfølgende er 2.500,- af kontantbeholdningen indsat på
førnævnte konto).
Det blev aftalt på mødet, at foreningen giver en gave til Baunehøj Efterskole på 30.000,- kr, samt
betaler regninger for diverse forbedringer af udstyr for ca. 10.000 kr. Kristian sørger for at dette
sættes i værk.

4. Indkomne forslag
Bent havde som følge af drøftelserne i foråret mellem Kristian, Thorkil og Bent stillet forslag om
nedlæggelse af foreningen, jf. indkaldelsen. Motivationen bag er, at vi ikke ønsker at være en
belastning for skolen.
Dette gav anledning til en grundig diskussion om foreningens status i forhold til efterskolen, og
også en intern status i bestyrelsen. Med hensyn til sidstnævnte har Henning meddelt, at han
trækker sig ud af arbejdet bl. a. af helbredsgrunde, Thorkil forventer ikke fremover at være til
rådighed i mostsæsonen, og Bent har ikke længere æbler at moste. Alle gav dog udtryk for, at de
gerne ville medvirke til en kontrolleret nedlukning eller transformering af foreningen.
Beslutningen blev, at forslaget om nedlæggelse af foreningen ikke vedtages, men vil ligge klar til
aktivering i påkommende tilfælde.

Efterskolen/Kristian opfordres til at overveje, hvordan skolen stiller sig til Æblekinder, og om et
samarbejde med mostforeningen kan videreføres i en eller anden form.
Hvis der til efteråret findes et funktionsdygtigt mosteri på efterskolen, vil vi gerne gennemføre en
mostesæson, afhængig af skolens beslutninger. Der forventes dog kun at være kræfter til at
gennemføre to mosteweekender med de til rådighed værende personer.
Der blev aftalt at bestyrelsen og Kristian/efterskolen holder et møde igen 16. august 2022 kl. 19:00
på efterskolen, hvor der træffes endelig beslutning om hvorvidt der gennemføres mostning i
efteråret 2022, og om der er basis for foreningens fortsatte eksistens.

5. Godkendelse af budget – herunder godkendelse af indmeldelsesgebyr
I det omfang mostningen gennemføres i efteråret, fastholdes priserne fra 2021.

6. Fastlæggelses af arbejdsweekender
Jf. vedtagelse under punkt 4, udskydes beslutning herom til mødet d. 16. august 2022.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
De hidtidige bestyrelsesmedlemmer stillede sig alle til rådighed for at sikre opfølgning på de trufne
beslutninger. Bestyrelsen består derfor som hidtil af Majken Hee, Anette Granhøj, Kim Rosenberg,
Thorkil Tøttrup, Henning Nielsen og Bent Raben.

8. Eventuelt

