Generalforsamling i Lægeurtehaven – lørdag den 11. september 2021
1. Børge Birkmose valgt som dirigent – bekræfter at generalforsamlingen er lovligt varslet
2. Birgit Juel Martinsen valgt som referent
3. Formandens beretning: Udfordret af Corona, flere arrangementer har været aflyst. Vi har afholdt
Grundlovsdag, hvor vi måtte være 100 og vi var 87. En dejlig dag.
Tove Yde valgte at fratræde 1. maj. Birgit Juel Martinsen søgte og fik jobbet. Formanden takker for
indsatsen også fra Lotte Kronborg og Birgits mand og sønner.
Klubben Gammelnok bruger lokalerne til hyggeligt samvær for øens mænd over 65 år.
Lægeurtehaven har søgt og fået penge fra Velux-fonden. Der er indkøbt skabe og stole for pengene
og der vil blive brugt penge på at få lavet en ny disk og få lavet ny beklædning i det store rum for at
forbedre akustikken.
Lægeurtehaven har søgt og fået penge fra LAG til en varmepumpe i hovedhuset, så el-forbruget
bliver sat ned.
Der er lavet en handicaprampe til toilettet.
Fredag den 2. september var der besøg af repræsentanter fra Bolig- og Planstyrelsen og
Sammenslutningen af småøer. De fik en rundvisning på øen for at se hvordan penge tildelt øen er
blevet brugt. De fik bl.a. en rundvisning i Lægeurtehaven.
Ved sæsonstart stod vi uden forpagter. Heldigvis bød Frederikke Brandt ind med fem uger i
sommerferien, men hun forlængede og var her til udgangen af august.
Både café og have har været godt besøgt.
Vi har planlagt æblekagedag i efterårsferien. Der bliver åbnet for, at man kan booke sig ind til at
leje æblemostmaskinen.
Vi har fået penge fra en pulje i Horsens Kommune til støtte for foreninger og kulturinstitutioner til
at udvikle nye arrangementer. De bruges til vandreture med udgangspunkt i Lægeurtehaven
arrangeret af Birgits virksomhed Writers Walk. Der er stadig ledige billetter til turene i oktober og
alle indtægter fra billetsalget går til foreningen.
4. Regnskab ved Birthe Olsen. Resultatet gennemgås uden særlige kommentarer.
Forslag om at spørge honningproducenterne om Lægeurtehaven kan få lov at købe nogle kasser
honning, så vi igen kan sælge honning i Ø-butikken. Det er ærgerligt at der ikke sælges honning i
butikken.
Der er behov for at købe bl.a. ny vaskemaskine og printer. Der skal bruges penge til udbedring af
husets ydre, bl.a. maling og reparation af sternbrædder. Børge Birkmose foreslår at tagrenderne
efterses.
Regnskabet godkendes.
5. Uændret kontingent på 75,- pr år pr medlem. Kort drøftelse af entre. Vedtages at entrepris
forbliver uændret på 20,6. Valg til bestyrelsen.
Dorte Knudsen og Birthe Olsen genopstiller og vælges. Lotte Kronborg genopstiller ikke, men
vælges som suppleant.
Lone Kau, Maja Hoe og Niels Jørgen Andersen er valgt (in absentia) som bestyrelsesmedlemmer.
Valget er godkendt af de forsamlede.
7.
Ingen indkomne forslag.
8. Evt.

Mie foreslår, at der bliver planlagt rundvisninger i Lægeurtehaven. De har manglet. Birgit vil gerne
lave rundvisninger næste år.
Spørgsmål til om haven behøver at være certificeret økologisk. Lotte, Niels og Birgit går videre
med om det skal udfases og i det hele taget, hvordan haven kan udvikles og omlægges.

