
Referat Generalforsamling 2021 KKGL  
31.01.2021  

Generalforsamlingen foregik virtuelt via mødetjenesten Zoom. 

Antal deltagere: 23.  

 

Formanden (Flemming Bak Jensen) åbner mødet. 

1: Valg af dirigent, referent  
 Valg af dirigent: André Just Vedgren vælges som dirigent. 

Konstaterer at mødet er indkaldt i rette tid og at der ikke står noget om hvordan generalforsamlingen skal 
afholdes, hvorfor der ikke er problemer med at afholde den virtuelt. 

Dirigenten præciserer processen for det virtuelle møde. 

Valg af referent: Mads Sorento vælges som referent. 

 

2: Bestyrelsens beretning 
Formanden afgiver bestyrelsens beretning, se vedhæftede bilag 1. 

 

2.1 Bemærkninger og spørgsmål til formandens beretning:  
Niels M. Knudsen: Er der kommet nogle udtalelser om evt. indvoldsorm fra slagtning eller dyrlæge?  

Flemming B. Jensen: Vi ved at der var leverikter i 7-8 stykker. Den dårlige maver skyldes formentlig at det 

var et meget varmt forår, hvor der var masser af frisk græs - det giver lidt tynd mave gerne lidt tynd mave 
hos køerne. Det har ikke noget med snyltere (som fx leverikter) at gøre. 

Nikolaj Corell: Siden vi har fået dyr fra Vadehavet v. Esbjerg har vi haft leverikter i kvæget og fået kasseret 
lever i forbindelse med slagtning. Vi har ikke observeret mistrivsel hos kvæget. Det er også svært at vurdere 
om de har tabt sig pga. det. Der er ikke planer om at behandle mod leverikter, da det er meget giftigt. Så 
længe dyrene ikke lider overlast så gør vi ikke noget videre. Vi forsøger at finde en anden kvægleverandør. 

 

Bo Guttmann: Sammenlægning af alle foldene. Har I tænkt på udfordringen med at føre tilsyn på så stort et 
område.  

Flemming B. Jensen: Ja, vi har tænkt over det i bestyrelsen og overvejer forskellige muligheder. 



Nikolaj Corell: VI ved ikke, hvornår der kommer afklaring på sammenlægning af foldene. Vi har forskellige 
modeller, som tager højde for publikum mv. I forhold til tilsyn, så er det også noget vi har særlig fokus på. 
Der er tale om forskellige modeller. Det kan være at dele det daglige tilsyn eller andet. 

Bo Guttmann: kommer med forslag til at kunne finde kvæg ved at anvende drone. Det kunne evt. være en 
mulighed.  

Nikolaj Corell: Det er en mulighed, men en udfordring at ikke alle kan bruge en drone og det vidst ikke er 
lovligt at flyve med drone over fredet område. 

 

Povl Holm:  

1) Hjemmesiden her kan man evt. løse det ved at bruge https system, som er en sikker.  

2) Henviser til artikel om rewilding fra videnskab.dk., hvor der står at man bør satse på xxx kg/ha. 

 

Nikolaj Corell: Vi har ikke rewilding på vores folde, da det er et mindre område og der er ikke mulighed for, 
men vi forsøger at genskabe naturlig græsning. 

 

Efter ovenstående spørgsmål og svar tages formandens beretning til efterretning. 

 

3: Præsentation af det reviderede regnskab 
Kasserer Mads Sorento præsenterer det reviderede regnskab. 

Regnskabet godkendes uden kommentarer. 

 

4: Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne  
Der er ingen forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. 

 

Pause 

 

5. Foreningens udvikling – Åben debat 
Nikolaj Corell præsenterer årshjulet. 

Bestyrelsen opfordrer til at man som medlem deltager aktivt i forskellige arbejdsgrupper.  



Bestyrelsen starter en debat om at foreningen gerne vil gå mod ren helårsgræsning. Det er det bedste for 
naturen at have flest dyr på hele året rundt. Det er også et ønske fra kommunens side. Ligeledes er det 
også den vej det går i øvrig landskabsforvaltning.  

Det er dog ikke lige til, da det vil betyde færre dyr og dermed færre medlemmer. Bestyrelsen foreslår 3 
scenarier, se slide i vedhæftede præsentation fra generalforsamlingen. 

 

Paul Maslen: Er der virkelig kun plads til 8 dyr på hele arealet som helårsgræsning. 

Nikolaj Correll: Det er nogle ret komplicerede beregninger, der gøres i forhold til. 

 

Anna Overlund: Hvordan spiller hestene ind i det hvis vi ender i scenarie B og C.  

Nicolaj Corell: Heste er inddraget i beregningerne. 

Nicolaj Corell; bestyrelsen påpeger at de planlægger at skrive ud og få tilbagemeldinger fra medlemmer. 
Ligesom det også skal godkendes af kommunen.  

 

Nikolaj Corell: Foreningen er blevet tilbudt en hingst (føl) fra Tannesbugt (7000 kr). En fra Vejle har også 
tilbudt en hingst (8000 kr.). Der er ikke besluttet noget endnu. Der er allerede og kommer til at være stor 
efterspørgsel på Exmoor ponyer fremover pga. de nye naturnationalparker. Vi overvejer om det er noget vi 
vil bidrage til.  

 

Paul Maslen: Kan ikke se at det skal være et problem med hingst. Man kan opdele foldene. 

 

Nanna Borne: Det kræver vel også lidt mere tilsyn at have folene hopper. 

Nikolaj Corell: Ja, vi vil finde ud af hvordan man skal forholde sig. Vi håber, at der er nogle medlemmer, som 
har forstand på heste med føl.  

 

Povl Holm:  Hvordan reagerer hopperne på at der kommer publikum i foldene. 

Nikolaj: man skal nok ikke gå hen og klappe et nyt føl, men heste er mindre aggressive end kvæg. Men det 
er selvfølgelig noget vi skal undersøge om og oplyse nærmere om.  

 

Paul Maslen: Nu overvejer man hest. Vil man også overveje en tyr, så man kan blive selvforsynende med 
egne dyr. 

Nikolaj Corell: Det er spændende, men det kræver nok noget mere.  

Paul Maslen: man kan evt. lukke et areal af i en periode.  



 

Nikolaj Corell: Københavns Kommune har etableret en ny fold vest for nordfolden, der dog kun kan 
anvendes i vinterperioden (november til april), da der skal være adgang i sommerperioden. 

 

Kirsten Heering: Det er muligt at lave GPS halsbånd, men det er bekosteligt. Droner mener hun ikke er 
holdbart.  

 

6. Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf 
Mads Sorento (Kasserer) præsenterer budgettet. 

I budgettet for næste år er der indsat en post på 280,37 kr. til at dække en mindre fejl i forbindelse med 
udlevering af kød i 2020. Her fik vi skrevet at et medlem fik udleveret 17,8 kg. og ikke 14,6 kg. Fejlen blev 
først opdaget efter regnskabet blev lavet og der var hhv. indkrævet ekstra og udbetalt tilbageværende 
depositum til medlemmerne. Derfor har alle medlemmer med S20 andel fået deres kød 3-5 kr. billigere. I 
stedet for at indkræve dette mindre beløb fra hvert S20-andelsejer, har bestyrelsen besluttet at de 280,37 
kr. dækkes af driftsregnskabet for 2021.  

 

Budgettet vedtages.  

 

OBS: Ved præsentationen af budgettet på generalforsamlingen var der ikke taget højde for det tilskud på 
25.000 kr. fra Amager Vest Lokaludvalg. De budgeterede indtægter er derfor i stedet 56.000 kr. hvilket giver 
et budgeteret overskud på 29.100 kr. Hvilket vil forhøje egenkapitalen fra 19.882 kr. til 49.002 kr.  

 

7. Valg af bestyrelse 

• Kirsten Heering (genopstiller) 
• Flemming Bak Jensen (genopstiller) 
• Erik Guldborg Hansen (genopstiller) 
• Mads Sorento (der ikke er på valg) vil gerne udtræde af bestyrelsen grundet flytning. 

  

Kirsten, Flemming og Erik genvælges. 

Niels M. Knudsen vælges som nyt medlem af bestyrelsen og overtager bestyrelsesposten fra Mads Sorento. 

Niels er derfor på valg i 2022. 

  



Bestyrelsen består herefter af: 

• Erik Guldborg Hansen (genvalgt) 
• Flemming Bak Jensen (genvalgt) 
• Kirsten Heering (genvalgt) 
• Niels M. Knudsen (valgt for 1 år, da han overtog Mads' plads) 
• Nikolaj Corell (ikke på valg) 
• Søs Petersen (ikke på valg) 
• Theis Lykkegaard (ikke på valg) 

  

Suppleanter: 

• Niels Jørgen Larsen (genvalgt) 
• Kasper Fabricius (genvalgt) 

  

Alle valg var fredsvalg. 

 

Efter generalforsamlingen holdt den nye bestyrelse et kort møde, hvor man konstituerede sig med 
Flemming som formand, Nikolaj som næstformand og Theis som kasserer. 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Povl Holm vælges som revisor 

Nanna Borne vælges som revisorsuppleant 

 

9. Eventuelt 
- 

 

Formanden siger tak for velafviklet møde. 
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