
Bondens Marked fmba 

Generalforsamling 2019 

Tirsdag d. 26. februar kl. 17-21 

 

Det lille Grønttorv 

Holsteinsgade 58 

2100 København Ø 

 

Til stede: 

Jette Højholdt Mikkelsen, Kærsgård (formand for bestyrelsen) 

Mogens Bisgaard, Det lille Grønttorv (næstformand) 

Henrik Ørstrøm, Langebjerggård (sekretær) 

Preben Maack Andersen, Kransehuset (kasserer) 

Helle & Ole Durafour, Arctic Food (medlem af foreningen) 

Torben Overgaard, Lottenborg Have (medlem af foreningen) 

 

Andre:  

Jannie Vestergaard, Smaka på Skåne (adjungeret) 

 

Afbud fra bestyrelsen: 

Benny Stokkebæk (medlem af bestyrelsen) 

Dagsorden 

1. Valg af stemmetællere 

2. Valg af dirigent 

3. Formandens beretning 

4. Regnskabsaflæggelse (bilag 1) 

5. Behandling af indkomne forslag (bilag 2) 

6. Fastsættelse af kontingent for A- og B-medlemmer (virksomheder og private) 

7. Fastsættes af stadeleje efter oplæg fra bestyrelsen på generalforsamlingen 

8. Godkendelse af budget (bilag 3) 

9. Valg af op til 5 bestyrelsesmedlemmer 

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

11. Valg af revisorer 

12. Eventuelt 

 



Referat 

1. Valg af stemmetællere 

Helle Durafour blev valgt som stemmetæller. 

2. Valg af dirigent og referent 

Ole Durafour blev valgt som dirigent og Mogens Bisgaard som referent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.  

3. Formandens beretning 

Foreningen har eksisteret et år. Bestyrelsen har gjort et stort arbejde, men vil arbejde på at blive 

bedre til at holde regelmæssige møder, så nye medlemmer kan blive hurtigt godkendt.  

 

Vi har siden den stiftende generalforsamling gennemført 52 markeder på Østerbro og i perioden 

august-december 19 markeder på Christianshavn i samarbejde med Broens Gadekøkken. Det 

sidste har været blandet succes - og både Svaneke Brød, KysØko, Arctic Food og Det lille 

Grønttorv har givet op.  

 

Vi skal indskærpe reglerne, bl.a. i forhold til myndighedskrav og restancer. Foreningen har 

indkøbt to telte, som stadeholdere kan leje for 50 kroner pr. gang.  

 

Sommermånederne har været stille - varmen gjorde, at folk var ude af byen. I løbet af efteråret 

var der tilløb til dårlig stemning - bl.a. i relation til placering og dobbeltsortiment - som vi har 

forsøgt at løse, og det ser bedre ud nu, og skal fastholde, at det er markedet som helhed og 

samarbejdet, der trækker kunder til.  

 

Vi skal indskærpe over for nuværende og kommene stadeholdere, at det er os, der driver 

markedet, og ikke Københavns Kommune - selvfølgelig er Københavns Kommune vigtige ift 

adgang til strøm.  

 

Vi har haft succes med julekonkurrencen - og vil have flere konkurrencer i løbet af året. Vi skal 

arbejde med de sociale medier, og er bl.a. kommet på Instagram. Der er 4.400 følgere på 

facebook. 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

4. Regnskabsaflæggelse 

Kassereren fremlagde regnskab med revisorpåtegnelse (se bilag). Regnskabet blev godkendt. 



5. Behandling af indkomne forslag  

Anders Lindgård fra KysØko foreslår: På de enkelte markedspladser skal der fokuseres på 

diversitet i udbuddet af varer. Da markedsområdet er ret lille bør der ikke være to stadeholdere 

med stort set de samme varer på samme markedsdag på samme plads. F.eks. ikke to 

ostehandlere, to olivenoliehandlere, to grønthandlere, to brødbagere eller to frugtavlere. De 

stadeholdere der kommer oftest har førsteret.  

 

Generalforsamlingen diskuterede forslaget, og foreslog, at den nye bestyrelse arbejder for at 

udvikle en måde at håndtere denne problematik, så retningslinierne bliver tydelige, men så vi 

samtidig er i stand til at udvikle markedet, så der bliver variation, også på produktbasis.  

 

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes paragraf 6 stk. 3 ændres, så foreningens bestyrelse ikke 

konstituerer sig selv. I stedet indføjes et ekstra punkt i dagsordenen jf vedtægterne (paragraf 4 

stk 4), således, at foreningens formand, næstformand og kasserer vælges på 

generalforsamlingen, dog således at formanden og kassereren vælges i ulige år og 

næstformanden i lige år.  

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

Bestyrelsen foreslår, at det i paragraf 6 indføjes, at formandens stemme er afgørende i 

tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen.  

 

Forslaget blev vedtaget. 

6. Fastsættelse af kontingent for A- og B-medlemmer 

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes for stadeholdere (såvel medlemmer som 

ikke-medlemmer). Forslaget blev vedtaget. 

Bestyrelsen foreslår, at der oprettes b-medlemsskaber, med et kontingent på 100 kr / år for 

private og 200 kr / år for virksomheder. Forslaget blev vedtaget. 

7. Fastsættelse af stadeleje 

Bestyrelsen foreslår, at stadelejen fastholdes på nuværende niveau (200 kr for medlemmer og 

350 kr for ikke-medlemmer). Forslaget blev vedtaget. 

8. Godkendelse af budget 

Kassereren fremlagde budgetforslag (se bilag). Budgetforslaget blev godkendt. 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Valg af formand - formanden, Jette Højholdt Mikkelsen, modtog genvalg for en toårig periode. 

Valg af næstformand - næstformand Mogens Bisgaard, modtog genvalg for en etårig periode. 



Valg af kasserer - kasserer Preben Maack Andersen, modtog genvalg for en toårig periode. 

 

I øvrigt opstillede:  

● Henrik Ørnstrøm - Program: vil gøre mere i bestyrelsen, trække på kommunale 

kontakter, og overtale primærproducenter i sit netværk til at deltage på markedet 

● Benny Stokkebæk (fraværende) 

● Anders Lindgård (fraværende) 

 

Generalforsamlingen noterede, at det i forbindelse med opstilling til bestyrelsesposter er 

normalt, at man fremlægger et formål med sit kandidatur, et “valgprogram”, så medlemmerne 

ved, hvad de stemmer på. 

 

Resultat af skriftlig afstemning:  

Seks stadeholdere kunne afgive to stemmer hver. Der blev ialt afgivet 11, som fordelte sig 

således: 

 

5 stemmer til Benny Stokkebæk 

5 stemmer til Henrik Ørnstrøm 

1 stemme til Anders Lindgård 

10. Valg af 2 suppleanter 

Jens Frederik modtager genvalg, og blev genvalgt.  

Zia Mouna er ikke medlem af foreningen, og kan ikke genopstille. 

Bestyrelsen fortsætter arbejdet med kun en suppleant. 

11. Valg af revisorer 

Revisor Kirsten Nordstjerne Gade modtog genvalg. 

12. Eventuelt 

● Preben: PT er der 21 medlemmer og 2 ansøgere (Bygaard og Syngja). Vi har måneder, 

hvor der ikke er mange stadeholdere - juli og august. I de måneder kunne det være 

interessant med flere stadeholdere.  

● Preben: Bestyrelsen har diskuteret hvordan man får indkrævet manglende stadeleje, og 

eventuelt indføre forudbetaling eller betaling på dagen (via kort eller kontanter). 

● Helle efterlyser en plan over markedet, så stadeholdere, der kommer tidligt ved hvor de 

skal stå. Vi skal være opmærksomme på at holde os indenfor den plads, der er afmålt og 

respektere restauranternes udeservering (og viceversa). 

● Mogens: Nyhedsbrevene sendes ud hver fredag, og bliver åbnet af ca. 35% af 

abonnenterne - og der er cirka 5-7% af abonnenterne, der klikker på at link i 

nyhedsbrevet. 

● Mogens: Medlemsnyhedsbrevet sendes ud hver 14. dag. Heri opfordres medlemmer til at 

tilmelde sig markedet i god tid forud og lade gode historier tilflyde webredaktøren. 



● Preben: Foreningen køber gavekort á 250 kr. fra betalende medlemmer, som kan bruges 

til indkøb på markedet. De handlende kan vinde gavekortet på lodder, der uddeles af 

stadeholderne. 

● Jette: Den 7. marts har Jette og Mogens aftalt møde med Frederiksberg Kommune om et 

fredagsmarked på Aksel Møllers Have. 



Resultatopgerelse 01/01-2018 - 31/12-2018 

Oms_nlng 

Salg at varer/ydeJser m/moms -43.640,00 

OMS.ETNING IAtT -43.640,00 

D.EKNINGSBIDRAG IAtT -43.640,00 

Admlnls1ratlon 

Kontingenter ink!. moms 800,00 

Porto og gebyrer 1.755,00 

Offentlige bttder og gebyrer 670,00 

Bestyrelsesmeder i virksomhedens lokaler 388,00 

ADMINISTRATION 3.613,00
 

Afslcrlvnlnger 

SmaanskaffeJser (straksatskrivning) 7.523,26 

AFSKRIVNINGER 7.523,26
 

Renteudglfter my.
 

Bankrenter . 29,45
 

RENTEUDGIFTER MY. 29,45
 

RESULTAT RIJR SKAT -32.474,29
 

Skat 

Skat at arets resultat 6.000,00 

RESULTAT EFTER SICAT -26.474,29 

/~) J /'\ ./J 



Kirsten Nordstjeme Gade 
Heddebovej 31/A 
5750 Ringe 

Ringe, den 12.02.2019 

Undertegnede, som revisor tor Bondens Marked EM.B.A., beknefter heImed
 
at have revideret arsregnskabet for regnskabsa.ret l.januar-31.december 2018,
 
der omfatter resultatopgerelse. balance og noter, herunder anvendt regnskabs

praksis. Arsregnskabet udarbejdes efter arsregnskabsloven.
 
Det er min opfatelse, at arsregnskabet giver et retvisende billed af selskabets
 
aktiver, passiver og finansielle stilling pro 31. december 2018 samt af resultater
 
af selskabets aktiviteter for regnskabsciret 1. januar - 31. december 2018 i
 
overensstemmelse med arsregnskabesloven.
 

Kirsten Nordstjeme Gade
 



BUDGETFORSLAG 2019 

Bondens Marked EM.B.A.. 

Indtmgter: 
Medlemskontingent (25) 
Stadeleje medlemmer (380) 
Stadeleje ikke medlemmer (20) 

I alt indtBgter 

Udgifter: 
0sterbro Handelsstandsforening 
Markedsudstyr I smAanskaffelser 

Annoncering 
Skilte,Flyers og Iignende 
Administration, meder 
Diverse 

I alt udgifter 

Overskud fer skat 

22% selskabsskat (forventet beleb) 

Overskud efter skat 

Mit forslag til kontingent og stadeleje for 2019 

Kontingent 
Stadeleje medlemmer 
Stadeleje ikke medlemmer 

al480,- kr. 
al160,- kr. 

a/280,-kr. 

1.000,00 kr. 
13.500,00 kr. 
10.000,00 kr. 
10.000,00 kr. 
5.000,00 kr. 
2.500.00 kr. 

42.000,00 kr. 

480,00 kr. 
160,00 kr. 
280,00 kr. 

12.000,00 kr. 
57.600,00 kr. 

5.600,00 kr. 

75.200,00 kr. 

42.000,00 kr, 

33.200,00 kr. 

7.304,00 kr. 

25.896,00 kr. 

Aile beleb er ekskl. moms og budgettet er lagt ud fra uaendrede takster. 

hilsen 

~reben 
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