
Foreningen Mejeriets beretning for 2018

Tusind tak til jer alle for at være en del af foreningen og for at komme i dag.

Her er bestyrelsens beretning for 2018.

I januar skrev vi under på en lejekontrakt for butikken på Næsbyvej 4,

som Johnny Vemmelund så flot havde forhandlet igennem.

Foreningen gik ind i en etårig forsøgsperiode med at drive butik.

Et af formålene var at bevise for orøerne, at vi ville kunne betale de løbende udgifter i

mejeriet, så vi på et tidspunkt ville kunne rejse crowdfundingmidler til et køb.

Med lejemålet blev det også muligt at etablere det reparationsværksted, vi havde fået

midler til.

Vi var ikke ligefrem forelskede i stedet til at begynde med.

Måske kan I huske hvordan her så ud, da vi flyttede ind.

Der blev vasket vægge ned, malet lofter og vasket hylder  flere gange om ugen.

Det var en stor omgang.

Containeren var dengang totalt proppet, og det var ikke muligt at tage vagter alene

dernede. Vi kunne fylde hele butikken med varer dernede fra, men der kom hurtigt meget

mere til.

Selv om vi sidste år stadig holdt fast i at foreningen fortsat skulle hedde Mejeriet,

skulle vi jo finde et andet navn til butikken, og efter en grundig proces i

kommunikationsgruppen fejede Katrines geniale navn Genskabet alle tidligere forslag af

banen.

28. marts åbnede vi Genskabet og det var en stor festdag.

Jeg tror det kom bag på os alle sammen, hvor stor opbakning der var.

Den opbakning er kun vokset. Genskabet er en succes, og vi er blevet flere til at drive

butikken. En fast kreds af hjælpende hænder, som vi kalder "frivillige", selv om vi alle er

frivillige her, er kommet til.

I skal have stor tak for jeres indsats.

Det første år i containeren har vi anslået, at vi har omsat ca et ton genstande og møbler.

I 2018 regner vi med tre tons.

Lige fra begyndelsen satte vi alle sejl til for at vise, at vi er mere end en genbrugsbutik.

Vi har tilbudt workshops, hvor vi skar glas, lavede insekthoteller, papmachévæsener,

lamper, prøvede at skære glasflasker over osv.

Der var kurser og foredrag, hvor vi hørte om projektarbejde på den skæve måde, plast og

affald, om linoliemaling, lærte om solvarmeanlæggets dele, dimensionering og drift,

og forfatter og debattør Ejvind Larsen holdt foredrag om klimakrisen

og vores mulighed som folkebevægelse for at sætte den politiske dagsorden.

Upcyclingklubben "Brugt til nyt" har trofast budt op til at mødes en gang om ugen.



Formålet er at udvikle produkter, som kan omsætte noget af alt det, som ingen ellers vil

have. Vi har lavet indkøbsposer, små tasker og sutsko, men også småmøbler af ganle bøger.

Der kommer ikke så mange, men en aften i februar kom ungdomsklubben uanmeldt på

besøg, og det var en fest.

I efteråret etablerede vi et samarbejde med Kunst på Orø, og jeg håber det vil føre til et

kunstprojekt eller to med genbrug.

Genskabets hyggelige værkstedsdag er et lyspunkt i ugen. Her er virkelig sket meget.

Først og fremmest blev der lynhurtigt indrettet et godt og hyggeligt værksted

med flugtvej, vinduer, godt arbejdsbord og en flot plakatvæg.

Her bliver fikset møbler op, men også gjort rent og sat nye ting på hylderne.

Nyeste initiativ er indretningen af et cykelværksted.

Der kommer flere medlemmer på en gennemsnitlig onsdag end der gør på et

gennemsnitligt fællesmøde, og kaffepausen er et sted hvor forskellige emner diskuteres, og

beslutninger modnes i et afslappet forum.

Nogle af arbejdsgrupperne er begyndt at lægge deres møder der.

Men det lader ikke rigtigt til at øboerne har fundet ud af hvordan de kan bruge værkstedet.

Vi har siden 2015 afholdt affaldsindsamling i naturen

i forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende indsats,

men tilslutningen i 2018 var temmelig spinkel.

I år har vi til gengæld vendt trenden og slået rekorderne fra de tre foregående år, både med

deltagerantal og indsamlet affald.

Vi er ikke alene i Genskabet. Det Lille Orøværksted har indrettet sig hyggeligt omme i

baglokalerne, som de har slået sammen til ét. Tak til jer for at bakke op! I er med til at

skabe liv heroppe, og I skal også have tak for jeres hjælp, materialer og viden i forbindelse

med flere workshops.

Det lille Orøværksted har bla været en vigtig hjælp i forbindelse med bogskabsprojektet,

et flot projekt. Boggruppen organiserer frivillige til at tage sig af en række kommende

bogskabe forskellige steder på øen. Et projekt som virkelig er med til at brande vores

gruppe som mere end en almindelig genbrugsbutik.

Prototypen viser, at bøgerne kan holde til at stå ude, og bliver benyttet året igennem.

Gruppen arbejder i et tempo, hvor alle kan følge med uden stress. Det kan vi alle prøve at

tage ved lære af. Der er ingen tvivl om at øboerne tripper efter de næste bogskabe. Det må

vi ikke lade os stresse af.

Alle aktiviteter er fra åbningen af Genskabet blevet markedsført med den samme let

genkendelige orange grafik, og humoristiske motivvalg, som skiller vores opslag ud.

Der er opslag for arrangementerne mange steder på øen, på facebook, og hjemmesiden er

løbende blevet opdateret.

Der er taget tilløb til at bruge et årshjul som planlægningsredskab,

og efter et år er tiden ved at være moden til at tage det i brug.

Nyhedsbrevet til vores samarbejdspartnere og interesserede, som trækker tråde helt tilbage

fra Orø som demonstrations og forsøgsø, har ligget lidt stille i et halvt års tid, men er nu

kørende igen, ca. en gang om måneden.

Pausen skyldes dels travlhed, men også det uafklarede forhold til vores lejemål og til



visionen, som hænger sammen med mejeriet.

Der er faldet ro over det nu, med genforhandlingen af vores kontrakt to år frem,

Tak til Henning for at spille en stor rolle i det.

Mejeriet er solgt, og om vi kommer til at føre vores største drømme ud i livet der, må vi se.

At drive en genbrugsbutik er en stor opgave, og hele året har været en lang proces for at

organisere flowet ind og ud af butikken.

Vi har udviklet givvækdag, som kræver arbejde både før og efter. Vi har nogen, som henter

det absolut ubrugelige.

Der er et mylder af områder, hvor vi helt urimeligt sammenligner os med professionelle

butikker og gamle, landsdækkende organisationer,

Vi driver også fortsat containeren nede ved genbrugspladsen.

Der er plads til forbedring  på alle fronter  men vi er altså også et ret nyt forehavende

Vi må huske, at lysten og ikke pligten skal være drivkraften for at det kan være personligt

bæredygtigt for os alle sammen at deltage.

Vi har lært hinanden at kende. Det er ikke foregået uden gnidninger og stress, men vi har et

godt sammenhold.

Vi har visioner om mere, faktisk meget mere. Kloden brænder, og tiden er knap.

Folk vil gerne bidrage, hvis det er let. Vi skal bruge vores kræfter klogt. Vi skal ikke brænde

os selv ud.

Vores indsats bliver bemærket, også på andre øer nu, takket være Øposten. I efteråret

havde Genskabet  og Orø  besøg af det lille filmselskab Trash Detectives fra Frankrig,

som interviewede os og andre grønne initiativtagere på Orø.

De er ved at redigere alt deres materiale om, og planlægger relaunch af deres kortfilm i

maj. Så får vi venner ude i verden!

Vi er vel nok øens mest aktive forening i 2018. Alle har leveret en flot, flot indsats.

Det er fantastisk og en gave.

Vi kan virkelig være stolte af os selv!

Mange, mange tak!




