Ekstraordinær generalforsamling hos Orø Fællesjord, d. 24. juli 2022 kl.
12-12.30 i Stakladen på Hestebedgård.
Til stede: Anna Agger, Cathrine Dolleris, Morten Nielsen, Henrik Raith, MaLinda Chase,
Torben Christensen, Niels, Charlotte Gross, Maria Jørgensen, Daniel Nørgaard og Anja
Steinmejer
Dagsorden:
1) Valg af ordstyrer: Torben Christensen
Valg af referent: Anja Steinmejer
2) Opløsning af foreningen OFJ med henblik på at danne forening med begrænset
ansvar (f.m.b.a.)
Der stemmes enstemmigt for blandt de fremmødte.
3) Overdragelse af alle værdier fra foreningen til Orø Fællesjord f.m.b.a.
Cathrine Dolleris gennemgik de værdier som overdrages.

Stiftende generalforsamling for Foreningen Orø Fællesjord F.M.B.A., d. 24. juli
2022 kl. 12.30-14 i Stakladen på Hestebedgård.
Til stede: Anna Agger, Cathrine Dolleris, Morten Nielsen, Henrik Raith, MaLinda Chase,
Torben Christensen, Niels, Charlotte Gross, Maria Jørgensen, Daniel Nørgaard og Anja
Steinmejer
Dagsorden:
1) Valg af ordstyrer: Torben Christensen
Valg af referent: Anja Steinmejer
2) Gennemgang af bestyrelsens forslag til vedtægter
Vedtægterne tilrettes efter input fra de fremmødte.
3) Fremlæggelse af bestyrelsens forslag vedrørende:
a) Ændring af formålet med foreningen.
Godkendes enstemmigt
b) Om en sankeret gælder for både udefrakommende ikke-medlemmer eller om
det kun gælder medlemmerne, se §4 stk. 5 i vedlagte forslag til vedtægterne.
Der er enighed blandt de fremmødte om, at sankeretten tilfalder medlemmer
af foreningen.
c) Eventuelt indkomne forslag til vedtægterne.
Der er ikke yderligere forslag, og vedtægterne godkendes enstemmigt.

4) Forslag til betaling for jordbrugere, jordleje, kontingent, handlingsplan og budget
Der stilles forslag omkring kontingentet justeres til 250 kr. - Det vedtages enstemmigt
af de fremmødte.
En yderligere drøftelse af betaling og tidshorisont for jordleje og jordbrugere rykkes til
næste møde.
Der træffes beslutning om, at Fællesrådet skal tilgodese jordbrugere ved fornyelse af
kontrakter omkring de respektive jordlodder, da mange af de buske og træer, som
skal plantes tager flere år før de giver det forventede udbytte.
5) Valg af suppleanter til Fællesrådet
Drøftelse af punktet rykkes til næste møde.
6) Valg af revisor
Det besluttes, at bruge samme revisor som for Orø Fællesjord har brugt, Hanne
Floor, hvis muligt.
7) Evt. næste møde
Fællesrådet mødes første gang mandag den 1. august kl. 16.30-18 i Genskabet.

