
Referat fra stiftende generalforsamling for Bondens Marked  
 
Dato: Lørdag, den 24. februar kl. 16.30 til 18.00 
Sted: Det lille Grønttorv, Holsteinsgade 58, 2100 København Ø 
 
Deltagere: 
 

1. Poul Lang Nielsen (HindsholmGrisen) 
2. Jens Frederik Skovsgaard Kragholm (Torupgaard – lam og får) 
3. Inger Vaaben (blandt andet Nær og Fjern) 
4. Kirsten Nordstjerne Gade (Det italienske Torv) 
5. Anders Lindgård (KysØko) 
6. Jannich Laybourn (1 godt sted) 
7. Benny Stokkebæk (Bennys Ostebil) 
8. Preben Maack Andersen (Kransehuset) 
9. Mogens Bisgaard (Det lille Grønttorv) 
10. Jette Højholdt Mikkelsen (Kærsgård) 
11. Helle Durafour og Ole Durafour (Arctic Food) 
12. Henrik Ørnstrøm og Mette Bjørg Pedersen (Langebjergaard) 
13. Zia Mouna (Thé à la Menthe) 

 

1.  Åbning af generalforsamling 
 
Mogens Bisgaard bød alle velkommen til generalforsamlingen og omdelte nye papirudgaver af 
dagsorden, vedtægter og budget. 
Preben Maack Andersen blev valgt som ordstyrer. 
Jette Højholdt Mikkelsen blev valgt som referent. 
Der var mødt 15 deltagere op svarende til 13 stemmeberettigede, da hver stade har en stemme. 
Jannich Laybourn og Preben Maack Andersen blev valgt som stemmeoptællere. 
 

 
2.  Ændringer til vedtægter 
 
§1. Navn og hjemsted (ingen ændringer) 
 
§2. Formål 
Stk. 1.  Foreningens formål er at drive og videreudvikle Bondens Marked som attraktiv 
afsætningskanal for mindre primærproducenter, småskalaproducenter af kvalitetsfødevarer samt 
forhandlere og direkte importører af kvalitetsråvarer og halvfabrikata; herunder løbende at tage 
stilling til etablering af flere markeder under navnet Bondens Marked.  
 
§3. Medlemskab 
Stk. 1, 2 og 6 er nye i forhold til udkast fremsendt den 21. februar. 
 
Stk. 3 – tilføjelse: Bestyrelsen godkender nye medlemmer og sikrer variationen af 
stadeholdere/producenter på pladsen, således at der ikke er en overrepræsentation af et produkt. 
Bestyrelsen skal sikre, at kunderne ved hvert marked har mulighed for at købe de daglige 
fornødenheder. 
 



Stk. 4 – Bemærkning: Jette undersøger Københavns Kommunes krav til dannelse af en forening. 
Det kan være nyttigt set i forhold til ansøgninger om midler m.m. 
 
§4.  Generalforsamlingen 
Stk. 4 - Tilføjelse: .. op til fem bestyrelsesmedlemmer….  
 
§5. Ekstra ordinær generalforsamling (ingen ændringer) 
 
§6. Foreningens daglige ledelse (ingen ændringer) 
 
§7.  Økonomi, regnskab og revision 
Tilføjelse: Stadeleje og kontingent fastsættes efter oplæg fra bestyrelsen på generalforsamlingen.  
 
§8. Tegningsregler og hæftelse 
Stk. 2. - tilføjelse: Kasseren kan alene foretage indkøb op til 1.500 kr. Beløb herover skal 
godkendes af kasseren og mindst et andet bestyrelsesmedlem.  
 
§9. Vedtægtsændringer (ingen ændringer) 
 
§10.  Opløsning (ingen ændringer) 
 
§11.  Datering (ingen ændringer) 
 

3.  Økonomi 
 
Medlemskontingentet på 50 kr./måned for producenter blev godkendt (A-medlemsskab). 
Kontingent for B-medlemskab skal fastsættes. (hvem gør det? Ref.) 
 
Københavns Kommune har givet tilladelse til, at der sættes et A1 skilt ude på Østerbrogade, så det 
ikke er til gene for de gående på gaden. 
 
Anders Lindgård oplyser, at Farmers Market i Sorø lukker. Han vil kontakte bestyrelsen for at høre 
om Bondens Marked kan købe telte til stadeholderne. Anders koordinerer i så fald indkøbet med 
stadeholderne på Bondens Marked. 
 
Det nye budget fremsendes med referatet. Der kan gøres indsigelse til budgettet inden … marts. 
Hvis ingen kommentarer modtages, er budgettet godkendt.  
 

4.  Valg 
 
Til bestyrelsen blev valgt: 
 

Mogens Bisgaard 
Jette Højholdt Mikkelsen 
Preben Maack Andersen 
Henrik Ørnstrøm 
Benny Stokkebæk 

 
Suppleanter: 
 



Zia Mouna 
Jens Frederik Skovsgaard Kragholm 

 
Revisor: 
 

Kirsten Nordstjerne Gade 
 
Bestyrelsen konstituerer sig lørdag, den 3. marts 2018 efter markedet.  
 

5.  Eventuelt 
 
5.1.  Nye, supplerende placeringer 
 
Jette Højholdt Mikkelsen og Mogens Bisgaard har været til møde med Københavns Kommune, 
Byliv den 5. februar 2018 om nye, supplerende placeringer af Bondens Marked. Mogens og Jette 
har efterfølgende besøgt nogle af pladserne. 
 
Følgende pladser var på tale under mødet med kommunen: 
 

Christianshavns Torv – Mogens og Jettes foretrukne plads 
Brønshøj Torv 
Israels Plads  
Tingstedet i Valby  
Sdr. Boulevard – ingen adgang til strøm 
Halmtorvet – ingen adgang til strøm 
Sankt Hans Torv ved kirken – ingen adgang til strøm 
Grønlandske Handelsplads – for lidt aktivitet 
Islands Brygge – forkert publikum 
Tåsinge Plads – for lidt aktivitet 
Tove Ditlevsens Plads 
Rantzausgade 
 
Frederiksberg (Jette kontakter Frederiksberg Kommune for at høre mulighederne) 
Hellerup 

 
Under mødet blev følgende steder ble 
 

Thorvaldsens Museum 
Lyngby 

 
Bestyrelsen vurderer sammen med interesserede stadeholdere hvilke dage og tidspunkter på 
dagen, der er mest optimale i forhold til kunder og stadeholdernes engagementer andre steder. 
 
Det er vigtigt for stadeholdernes salg, at det er en plads, hvor der i øjeblikket allerede er god 
aktivitet af potentielle kunder og ikke en plads, hvor der påtænkes aktivitet i fremtiden. 
 
På spørgsmål fra Langebjergaard om, hvis man er flere producenter om at dele en stade, hvor 
meget der så skal betales i stadeleje, informerer forsamlingen, at det er stadens størrelse, der 
afgør stadelejen og ikke antallet af producenter. En almindelig stade.  
 



5.2.  Morgenmad på markedet 
 
Østerbro Handelstandsforening og Mogens foreslår Bondens Marked at servere morgenmad, som 
de, der er på vej til arbejde, kan nyde på pladsen.  
 
Indsigelser til referatet skal fremsendes til bestyrelsen på mail inden den …/.. hvorefter referatet 
udsendes til foreningens medlemmer.  


