Generalforsamling i Københavns Kogræsserlaug
PowerPoint præsentation fra generalforsamlingen kan ses i bilag 1.
1. Valg af dirigent, referent
og stemmetællere

Bestyrelsen indstiller André Just Vedgren som
dirigent. Han blev valgt og takkede for valget. Ida
Bomholt Dyrholm Jacobsen blev valgt som
referent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen
var lovligt indkaldt, og konstaterede at der var
ændringer i dagsordenen i forhold til den
udsendte, men disse var ikke afgørende.
Valg af stemmetællere blev udskudt til det skulle
blive nødvendigt.

2. Bestyrelsens beretning

Se bilag 2.

3. Fremlæggelse og
godkendelse af de
reviderede regnskab

Kasserer Anna Meisner fremlagde det reviderede
regnskab. Regnskabet er revideret af foreningens
revisor Jørgen Tetzche, uden anmærkninger.
Se det reviderede regnskab i bilag 1.

4. Fremlæggelse og
godkendelse af budget

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.
Budgettet kan ses på s. 14 - 15 i bilag 1.
Inkl. medlemskontingent på 200 kr. for aktive
medlemmer og 50 kr. for støttemedlemmer

5. Den kommende sæson

Bestyrelsesmedlem Nikolaj Correll redegjorde for
medlemssystemet.
Bestyrelsesmedlem Mads Sorento fortalte om
foreløbigt planlagte kommende arrangementer.

Foreningens arrangementer annonceres endeligt
på hjemmesiden.
6. (Pause)

Der blev serveret kaffe, the, kage og sodavand i
pausen.

7. Foreliggende forslag fra
bestyrelsen eller
medlemmerne

Der er ingen forslag fra bestyrelsen eller
medlemmer.

8. Foreningens udvikling –
åben debat

Bestyrelsen vil tage alle forslag og spørgsmål til
efterretning.
Jan vil gerne bidrage med arrangement om
spiselige planter. Ørestand Kulturdag bliver
anderledes end sidste år, hvor Jan holdt en tur.
Men det ville være spændende selv at arrangere
flere ture på arealet.
Spørgsmål til om der kan der bliver reserveret
noget kød til fællesspisning.
Malenes stillede forslag om suppe på de ben som
ikke kom i poserne.
Ønske om at skarnbasser bliver flyttet til arealet.
Nikolaj Correll svarede at skarnbasser som er
tilknyttet lysåben natur er meget sjældne og
derfor ikke bør tages fra deres få tilbageværende
levesteder i Danmark.
Spørgsmål til garvning af skin som var arrangeret
før jul. Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen svarede (på
vegne af Marie Aggerbæk, som ikke kunne være
på mødet) at det var et meget stort arbejde at
garve skin og til trods for at mange var
interesseret i skindet var det svært at finde dage
til arbejdet hvor nok kunne deltage. Derfor er 1
skind garvet og spændt op, og arbejdsgruppen

overvejer om vi skal betale for at få resten garvet
professionelt i Sverige.
Spørgsmål til køer. Lige nu har vi mulighed for at
købe 5 Hereford (de samme som sidste år), og der
er flere muligheder fordi der nu også kan hentes
dyr fra Jylland. Indkøb af køer er i højgrad et
spørgsmål om det muliges kunst og der er fordele
og ulemper ved de forskellige naturplejekvæg
(som vi jf. kontrakten med kommunen skal have).
Der er nedsat en arbejdsgruppe, som forsøger at
finde køer.
Podio. Nogle har oplevet udfordringer med Podio,
nogle overkommet andre ikke. Forslag til
bestyrelsen om ensrette de oplysninger deres via
de forskellige kanaler både til medlemmer og
støttemedlemmer. Opfordring til bestyrelsen om
at tilbyde undervisning i Podio. Bestyrelsen
understregede at man altid er velkommen til at
kontakte bestyrelsen via mail.
Forslag om at dyrene lukkes ud omkring
økodagen. Bestyrelsen svarede at vi desværre
ikke kan garantere at dyrene er økologiske når vi
får dem. Bestyrelsen har derud over også valgt at
der ikke skal være arrangement i forbindelse med
udsætningen af dyrene, for ikke at belaste
dyrene.
Paul Maslen fra Københavns Kommune orienterer
om at der arbejdes på en ny fold på ca. 11 ha nord
for arealet, så der i fremtiden kunne blive
mulighed for at udvide med flere dyr.
Der er en særlig opmærksomhed omkring
vandingsanlægget, da der i sæsonen var
udfordringer med batteriet. Det er præciseret i
den nye samarbejdsaftale med Kommunen. Sidste

år var folden ekstraordinært tør fordi en
afvandingspumpe havde været tændt hele
sommer (som ikke burde været det). Vi får derfor
se om vandingsanlægget bliver nødvendigt.
Forslag om at lave socialt arrangement i
forbindelse med indfangning/udsætning af
køerne.

9. Valg af bestyrelse

Nikolaj på valg, genopstiller
Anna på valg, genopstiller
Ida på valg, genopstiller
Marie R på valg, genopstiller ikke
Theis Lykkegaard opstiller til bestyrelsen.
Nikolaj, Anna, Ida og Theis er valgt til bestyrelsen.
Marie R er udgår af bestyrelsen. Tak til Marie for
den tid hun har været med.
Niels Jørgen og Marie A genopstiller som
suppleanter og blev valgt.

10. Valg af revisor

Jørgen genopstiller som reviser og blev valgt uden
modkandidater.
Simon genopstiller som revisor suppleant og blev
valgt uden modkandidater.

11. Eventuelt

Ingen punkter til eventuelt.

