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Generalforsamling
Københavns Kogræsserlaug
26. januar 2020, referat
Deltagere, bestyrelsen + suppleanter:
Flemming Bak Jensen (Formand)
Nikolaj Corell
Anna Meisner (Kasserer)
Theis Lykkegaard
Erik G. Hansen
Kirsten Heering
Søs Petersen
Mads Sorento (suppleant)
Deltagere medlemmer, inkl. medlemmer, hvor der var stedfortrædere med fuldmagt:
NAVN
André Just Vedgren
Anna Overlund-Sørensen
Hans-Otto Loldrup Nielsen
Irene Kildesø
Kasper Fabricius
Kristine Svinning Valeur
Karen Sokkelund
Mikkel Schmedes
Povl Holm
Vagn Pedersen
Klaus Jørgensen
Niels Knudsen

Medlemstype
Aktivt medlem
Aktivt medlem
Aktivt medlem
Aktivt medlem
Aktivt medlem
Aktivt medlem
Aktivt medlem
Aktivt medlem
Aktivt medlem
Aktivt medlem
Støttemedlem (ikke stemmeberettiget)
Støttemedlem (ikke stemmeberettiget)

I alt 18 stemmeberettigede.

1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Bestyrelsen indstiller Andre Just Vedgren som dirigent og Mads Sorento som referent.
Referent og dirigent blev valgt enstemmigt.
Dirigenten fastslår, at generalforsamlingen er indkaldt retmæssigt og på rette tidspunkt ifølge vedtægterne.

KKGL generalforsamling
26.januar 2020

2. Bestyrelsens beretning
Flemming Bak Jensen (Formand) gennemgår bestyrelsens beretning fra det forgangne år. Den fulde
beretning kan læses i Bilag 2.
Der var fra generalforsamlingen ingen spørgsmål eller anmærkninger til beretningen.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Nikolaj Corell præsenterer først medlemssystemet og hvordan de forskellige regnskaber hænger sammen.
Herunder driftsregnskab og kødregnskab, hvor der ligeledes er forskellige regnskaber for hhv.
sommerandele og helårsandele.
Kasserer Anna Meisner fremlægger regnskabet, der er opdelt i hhv. driftsregnskab og kødregnskab.
Begge regnskaber kan på ses på siderne 15-21 fra præsentationen på generalforsamlingen, der kan findes i
Bilag 1. Her præsenteres de overordnede tal for regnskabsåret 2019:
Driftsregnskab:
Indtægter i alt: kr. 41.375.
Udgifter i alt: kr. 27.350.
Samlet resultat (der overføres til årets resultat: kr. 14.025.

Kødregnskab:
Indtægter i alt: kr. 216.000.
Udgifter i alt: kr. 177.272.
I alt: kr. 34.154 (38.728)??
Årets kilopris ligger på kr. 83,7.

Balance: (pr. 31. december 2019):
Aktiver i alt: kr. 71.381.
Passiver i alt: kr. 71.381.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet fra generalforsamlingen.
Generalforsamlingen godkender regnskabet for 2019.
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4. Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
Nikolaj Corell fremlægger nedenstående forslag fra bestyrelsen.

4a Forslag til vedtægtsændringer
Formål med vedtægtsændringer at gøre det mere simpelt, både at være medlem og at administrere for
bestyrelsen. Læse hele forslaget til nye vedtægter i bilag 3. De nye vedtægter skal erstatte de indtil nu
gældende vedtægter, der blev vedtaget 22. februar 2015, disse kan ses i Bilag 4.

Spørgsmål fra generalforsamlingen til forslag til vedtægtsændringer:
Spørgsmål 1 (SP1): Er antallet af medlemmer låst?
Svar 1 (SV1): I praksis har der været en begrænsning på antallet af aktive medlemmer, da der er
begrænsning på antal af andele. Mens der ikke har være begrænsning på antallet af støttemedlemmer.
Med forslaget til vedtægtsændringer bliver medlemmer ikke inddelt i aktive og støttemedlemmer, men alle
bliver medlemmer på lige fod og kan deltage i tilsyn og andre aktiviteter samt stemme til
generalforsamlingen. Der vil dog stadig være en begrænsning på medlemmer med andele i kvæget, som
dermed får udleveret kød når andelen slagtes.

SP2:Vil det være nemmere at forenkle det ved at nulstille medlemsancienniteten?
SV2: Et sådan forslag kræver en afvisning af det gældende forslag og kan evt. stilles som forslag til næste
generalforsamling.

SP3: Hvordan besluttes antallet af dyr?
SV3: Bestyrelsens vurdering, hvilket kan være meget afhængig af, hvor meget mad der er til dyrene.
Bestyrelsens håber at kunne få flere og gerne at alle dyrene er helårsdyr. Bestyrelsen går efter et
forsigtighedsprincip. Det er en balance at finde det rigtige antal dyr og få det rigtige græsningstryk, så
naturen plejes bedst muligt.

Afstemning: Vedtægtsændringerne vedtages med 17 stemmer for og ingen i mod.

4b. Forslag til indkøb af naturplejeheste
Nikolaj Corell fremlægger forslaget, der kan ses på siderne 23-27 i præsentationen fra generalforsamlingen,
som fremgår af bilag 1 og i tekstform i bilag 5. Nedenfor præsenteres de væsentligste informationer om
forslaget.
Forslag om indkøb af 3-4 Exmoor hingste til græsning på Amager Fælled. Hingstene skal kastreres inden
udsætning på fælleden, hvilket gør dem til Vallaker. Hestene er ikke til konsum og betales af foreningens
opsparede midler. Formålet er at hæve kvaliteten af naturplejen. Heste og kvæg græsser på forskellige
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måder, heste kan bidrage til naturplejen ved at spise det som kvæget ikke så gerne spiser, f.eks. genstridige
græsvækster som bjergrørhvene. Hestene kan give en helt anden dynamik.
Bestyrelsen vil arbejde på at anskaffe Exmoor ponyer fra Langeland, som går på Naturstyrelsens arealer.
Der budgetteres med en udgift på 15.000-20.000 kr. til indkøb + transport. Løbende driftsudgifter dækkes
af foreningens driftsregnskab på lige fod med kvæget. Der bliver således ikke oprettet et selvstændigt
driftsregnskab for hestene. Hestene skal efter planen indgå i samme tilsyn, som tilsynet med kvæget.
Hesteholdet giver ikke anledning til vedtægtsændringer, da det dækkes af formålsparagraffen vedr.
naturpleje.

Spørgsmål:
SP1: Vil udgifter til driften øges?
SV1: Det kan betragtes som 3-4 nye kvier. Sliksten og reparation af hegn. Dog vil der være ekstraudgift til et
årligt dyrlægetjek.

SP2: Hvordan har hestene det med mennesker? Kan man komme tæt på? Må man gå bagved?
SV2: Når man omgås store dyr skal man gøre det med respekt og forsigtighed. Det vil være det samme med
heste. Bestyrelsen vil arbejde med mere formidling omkring, hvordan man omgås dyrene.

SP3: Hvor robuste er de i forhold til sygdomme mv. – dyrlæge?
SV3: Naturstyrelsen fortæller at det er robuste dyr, der ikke har været tilskudsfodret og har gået ude i flere
år.

SP4: Hvor gamle er hestene når vi får dem og hvor gamle kan de blive?
SV4: Det er ungheste når vi køber dem. Det kan forventes at de bliver over 20 år.

SP5: Skal de gå sammen med kvæget?
SV5: Vi skal finde ud af, hvordan det fungerer, men som udgangspunkt kan de godt gå sammen med
kvæget. Vi vil meget gerne have dem til at gå i Østfolden, hvor der er størst behov for dem.

SP6: Gælder de netop vedtagne vedtægter nu?
SV6: Det fremgik ikke af forslaget, hvornår de nye vedtægter skulle gælde fra. Så formelt gælder de med
det samme. Det pragmatiske svar fra dirigenten var, at de først gælder efter generalforsamlingen,
så vi undgår problemer grundet forskelle på generalforsamlingens afvikling (herunder dagsorden) i
de gamle og nye vedtægter.
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Afstemning: Forslaget om helårsheste er vedtages med 17 stemmer for og ingen i mod.
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5. Foreningens udvikling – Åben debat
Mads Sorento præsenterer årets gang i foreningen, se side 31 i præsentationen til generalforsamlingen i
bilag 1.
Nikolaj Corell præsenterer de forskellige arbejdsgrupper og medlemmerne opfordres til at tilmelde sig til
disse, se side 32 i præsentationen til generalforsamlingen i bilag 1.

Åben debat:
Kan man pointere det ekstra over for medlemmerne, at dyrene ikke må fodres?
Bestyrelsen har tidligere givet udtryk for at det var en god ide at fodre, så de vil være nemmere at
håndtere. Men ja, bestyrelsen vil fremover indskærpe til både medlemmer og besøgende i foldene, at
dyrene ikke skal fodres.

6. Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf
Kasserer Anna Meisner præsenterer budget for 2020. Hele budgettet fremgår af side 35 i præsentationen
ved generalforsamlingen i bilag 1. Nedenfor præsenteres de væsentligste tal:
Budgetterede udgifter i alt: kr. 20.300.
Budgetterede indtægter i alt: kr. 35.500.

Da det i punkt 4 på generalforsamlingen blev vedtaget at bestyrelsen kan indkøbe heste er der derfor en
tilføjelse til de budgetterede udgifter på kr. 20.000.
Budgetterede udgifter i alt: kr. 20.300 + 20.000 = 40.300.
Budgetterede indtægter i alt: kr. 29.100
Derfor er det forventede budget for 2020 et underskud på kr. 11.200
Opsparing fra tidligere ligger på kr. 46.300.
Dette forventede underskud vil betyde at det forventede kassebeholdning efter 2020 er et overskud på
35.180 kr.

Generalforsamlingen godkender budgettet for 2020.

7. Valg af bestyrelse
På valg:
Nikolaj Corell (modtager genvalg).
Anna Meisner – kasserer (modtager ikke genvalg).
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Theis (modtager genvalg).
Søs (modtager genvalg).

Mads Sorento (opstiller til bestyrelsen).
Alle bestyrelsesmedlemmer, der modtager genvalg vælges til bestyrelsen.
Mads Sorento vælges og indtræder i bestyrelsen.

Valg af suppleanter:
Niels Jørgen Larsen (modtager genvalg).
Mads Sorento (modtager ikke genvalg, da han jf. ovenstående nu er valgt til bestyrelsen).

Niels Jørgen Larsen genvælges som suppleant.
Kasper Fabricius vælges og indtræder som suppleant til bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af:
Erik Guldborg Hansen.
Flemming Bak Jensen.
Kirsten Heering.
Mads Sorento (nyvalgt).
Nikolaj H. Correll (genvalgt).
Søs Petersen (genvalgt).
Theis Lykkegaard Leisner (genvalgt).
Suppleanter:
Niels Jørgen Larsen (genvalgt).
Kasper Fabricius (nyvalgt).

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Flemming Bak Jensen som formand, Nikolaj
Correll som næstformand og Mads Sorento som kasserer.

8. Valg af revisor
Revisor: Jørgen Tetsche genopstiller ikke.
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Revisorsuppleant: Mads Sorento genopstiller ikke, da han jf. punkt 7 er valgt ind i bestyrelsen.

Kristine Svinning Valeur vælges til revisor.
Povl Holm vælges til revisorsuppleant.

9. Eventuelt
SP1: Kan man lave en bro over de steder, hvor der er kanaler/grøfter?
SV1: Bestyrelsen beretter at By Havn, der ejer arealet i Østfolden, vil ikke lave broer. Det anerkendes at det
er en god ide, at lave en foranstaltning. Men det skal være noget som ikke gør skade på kvæget, og som
ikke gør foreningens ansvarlig for skader.

Formand Flemming Bak Jensen siger stor tak til Anna Meisner, for det store arbejde som kasserer.

Herefter takker dirigenten for god ro og orden og mødet afsluttes.

