
Generalforsamling i Stop Madspild Silkeborg den 15. marts, 2017 
 
 
1) Valg af dirigent og referent: Mikael Hasle/Kirsten Gammelgård 
 
2) Bestyrelsens beretning:  
 
- Bestyrelsesmøde hver 14. dag og frivilligaften en gang om måneden.  
- Antal købmænd: 8. I bilen ligger en manual (hvid A5-mappe i handskerummet), hvor der står 
hvilke købmænd vi henter hos hvornår. 
- Siden november er der oprettet hjemmeside og vi har en facebook-gruppe. Har lånt en bil af 
bilernes hus, der koster 4.000 kr. hvert halve år. 
- 8. januar til Nytårskur hos Socialdemokraterne, hvor vi fik en pris 
- Visuel Print donerede stofposer med Stop Madspilds logo, som brugerne har fået, 
- Har lavet rodfrugtsuppe, for at vise hvad man kan bruge rodfrugter til, 
- Har også lavet løbesedler, men har holdt dem lidt tilbage. Frivillige skal snart ud med dem. 
- Vedr. priser: Oftest 1 kr. pr. del, hvis det f.eks. er kaffe 2 kr. 
- Hanegal har doneret kød. 
- Laver snart en logokonkurrence, så vi kan få nyt logo, 
- Vi vil prøve at udvide til Kjellerup, møde den 26. april kl. 19.00. 
 
3) Godkendelse af årsregnskab 
Regnskabet blev delt rundt – er godkendt af revisor. Regnskabet godkendt. 
 
4) Godkendelse af budget. 
Der foreligger ikke et budget, men foreløbigt har vi fået 30.000 kr. af kommunen og  
10.000 kr. af Socialdemokratiet. Derudover sælges der for ca. 1000 kr. om ugen. 
Der skal laves nye poser, når vi har fået nyt logo. 
Forslag: Lave middag for f.eks. hjemløse ude i Lunden, f.eks. af noget af maden fra Stop Madspild. 
Forslag: Evt. donering af penge til Kirkens Korshærs varmestue, Friheden. 
Forslag: Lave mad til ældre, hente dem, så de kan spise sammen. 
De 30.000 kr. fra kommunen lader vi foreløbig stå. 
Det undersøges, om vi kan være i Sundhedshuset, når Kulturhuset lukker. 
 
5) Arbejdsplan for den kommende periode. 
- Vi skal ud med løbesedler, 
- Arbejde videre med at få flere købmænd med, 
- Vælger: Månedens købmand og månedens frivillig. Lave opslag om: ”Denne købmand støtter os”. 
- Udflugt til andre Madspilds-projekter. 
- Veste til frivillige er under produktion. Er ikke for kønne, men praktiske. 
 
6) Behandling af indkomne forslag. 
- Ændringsforslag til vedtægterne:  
§ 4 ”Indmeldelse foregår på hjemmesiden: stopmadspild-silkeborg.dk 
§8: Ved indkøb og lignende for beløb over 25.000 kr. tegnes foreningen af formanden i foreningen 
med to bestyrelsesmedlemmer. 
Begge forslag blev vedtaget. 
 
 



7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Bestyrelsen forbliver den samme: Sven Petersen og Basheer Alkaterji blev genvalgt. 
Suppleanter: Souhair Osman og Mariam Mohamed. 
 
8) Valg af revisor: Jytte Petersen blev genvalgt 


