
 

Referat  
Ordinær generalforsamling 
Københavns Kogræsserlaug 
Søndag den 20. februar 2022 kl. 13.00 
Naturcenter Vestamager, Granatvej 5, 2770 Kastrup  

Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 
4. Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 
5. Foreningens udvikling – åben debat 
6. Vedtagelse af budget 
7. Valg af bestyrelse 
8. Valg af revisor 
9. Eventuelt 

 
Tilstede: 

 
Kasper Fabricius, Erik G. Hansen, Kirsten Heering (næstformand), Povl Holm 
(revisor), Flemming Bak Jensen (formand), Niels M. Knudsen. Niels Jørgen 
Larsen, Theis Lykkegaard Leisner (kasserer), Vagn Pedersen, Lilian Schmaltz 
og André Just Vedgren. 

 
1. Valg af dirigent og referent  
Formanden bød velkommen og indstillede på bestyrelsens vegne André Just Vedgren som dirigent og 
Niels M. Knudsen som referent. 
Begge blev enstemmigt valgt. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og på rette tidspunkt ifølge ved-
tægerne og erklærede dermed generalforsamlingen for gyldig og beslutningsdygtig. 
Dirigenten bekræftede, at dagsordenen opfyldte betingelserne i vedtægterne. 

2. Bestyrelsens beretning 
Formanden gennemgik bestyrelsens beretning for det forgangne år. 
Den fulde beretning er vedhæftet som bilag 1. 
Supplerende blev det oplyst, at det lovpligtige dyrlægetilsyn finder sted i marts måned. 

Formanden rettede en speciel tak til det afgående bestyrelsesmedlem Nicolaj Corell, der er flyttet til 
Fyn, og derfor ikke genopstiller. Nicolaj var en af foreningens initiativtagere og stiftere, og han har 
gjort en kæmpe indsats gennem årene. 

Beretningen blev godkendt. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som kan læses i bilag 2. 
Revisoren har bemærket det uforholdsmæssige store beløb til bankgebyr og renter. 
Kassereren gennemgik posten, der indeholdt gebyrer til MobilePay, til banken og negative renter på de 
til tider store indeståender. Desuden et par engangsgebyrer i forbindelse med udskiftninger i bestyrel-
sen. 
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Driftsregnskabet udviste et overskud på kr. 29.870,50, som blev tillagt egenkapitalen, som herefter be-
løb sig til kr. 49.752,50. 
Kødregnskabet gik lige op. 
Drifts- og kødregnskaberne blev godkendt. 
 

4. Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 
Der var ikke indkommet forslag. 

Pause kl. kl. 13.50 – 14.05. 
Under behandlingen af dagsordenens pkt. 5 overlod dirigenten ledelsen til formanden. 
 

5. Foreningens udvikling – åben debat 
Formanden viste en planche med årets gang i foreningen og henviste til den nye kalender på Podio og 
til de forskellige arbejdsgrupper, som medlemmerne kan melde sig til.  
Det har vist sig, at forsøget med frivillig udsættelse til tilsyn ikke har virket efter hensigten – der har 
været for mange, der slet ikke har deltaget – hverken i tilsyn eller på arbejdsdage. Andre har måttet 
tage væsentlig flere tilsyn, for at få planen til at hænge sammen. 
Bestyrelsen har drøftet af gå tilbage til noget, der ligner det hidtidige system, hvor medlemmerne deles 
op i mindre grupper, der får ansvaret for en hel uge ad gangen. Derved opstår der helt et socialt sam-
menhæng og en større forpligtigelse til at deltage. Bestyrelsen er også opmærksom på behovet for flere 
fællestilsyn. 
 
André Vedgren orienterede om, at der oprindelig kun var kvier at holde øje med fra april til november. 
Det kunne klares med 2-3 tilsyn om året. 
Siden er der kommet heste og vinterdyr til, og det giver nogle udfordringer specielt i den mørke årstid, 
og det betyder en fordobling af antallet af tilsyn. 
Hestene og kvierne går hver for sig, og da Syd- og Vestfolden er slået sammen, kan det tage nogen tid 
at finde dyrene og at gå hegnet efter. Han mente, at de store folde var til ulempe for andre brugere af 
fælleden, bl.a. hundeejerne, der ikke kunne lade deres hunde løbe løse. 
Han påpegede, at hjemmesiden og Facebook, flere steder viser modstridende oplysninger. 

Debatten viste flere forslag på at gøre tilsynene nemmere: Dyrene forsynes med GPS-sporing, kobjæl-
der, opførelse af et udsigtstårn, færre (vinter-)dyr, mindre og færre folde, sammenføring af heste og 
kvæg i samme fold og flere på tilsyn ad gangen. 

Bestyrelsen vil drøfte forslagene og finde frem til en ny tilsynsplan. 

 
6. Vedtagelse af budget 
Kassereren fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2022, som det fremgår af bilag 3. Budgettet 
viser et underskud på kr. 1.100. 
Kødregnskabet holdes uden for budgettet. 
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på kr. 200 om året. 
Kontingentet på kr. 200 blev vedtaget og budgettet godkendt. 
Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen fremover at lade værdien af de permanente dyr og evt. inven-
tar indgå i regnskabets balance. 
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7.Yalg af bestyrelse
Flg. blev valgt uden modkandidater:

Til bestyrelsen:

Suppleant:

Bestyrelsen bestir herefter af:

Formand
Nestformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Suppleant
Suppleant

8. Valg af revisor
Fle. blev valst for et ar:

Revisor
Revisorsuppleant

Niels M. Knudsen (genvalgt)
Theis Lykkegaard Leisner (genvalgt)
Nanna Bome (nyvalgt)
Kasper Fabricius (nyvalgt)

Lilian Schmaltz (nyvalgt)

Flemming Bak Jensen
Kirsten Heering
Theis Lykkegaard Leisner
Nanna Bome
Kasper Fabricius
Erik G. Hansen
Niels M. Knudsen

Niels Jorgen Larsen
Lilian Schmaltz

Povl Holm (genvalgt)
Andr6 Just Vedgren (nyvalgt)

Phvalg2023
Phvalg2023
Phvalg2024
Pivalg2024
Phvalg2024
PLvalg2023
Pilvalg2024

Pivalg2023
Pivalg2024

9. Eventuelt
Vagn Pedersen efterlyste et sted, hvor man kunne udveksle kod, hvis man snskede at komme af med
noget eller at fh noget mere.
Formanden foreslog at det kunne ske pi Podio og fastslog, at selv udvekslingen IKKE mi ske pi udle-
veringsstedet. Her mi poserne ikke ibnes.

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet tilbage til formanden for evt. afsluttende bemrerk-
ninger.

Formanden takkede dirigenten for vel udfsrt gerning og takkede for fremmsdet.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 1 5. I 0.

edgrenAnd16
dirigent
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BILAG 1 

Bestyrelsens beretning 2021 

Velkommen til årets generalforsamling i KKGL.  

2021 var foreningens 7. driftsår.  

Vi har haft 18 stykker højlandskvæg, 17 kvier og 1 stud - som i sandhedens time - ved slagtningen - 
viste sig at være en kvie. 

Vore 4 heste er blevet til 5 - én af hopperne folede i juli. Den 1. jui observerede Niels et par ører, der 
stak op over græsset. Moren havde klart fødslen selv og var nedkommet med et sundt og raskt lille 
hoppeføl.  

Vi beholdt 4 kvier vinteren over, og såvel heste som kreaturer klarede vinteren i fineste form. Dyrene 
skal kontrolleres en gang om året af en dyrlæge. Det valgte vi at gøre i marts, hvor føden er knap. 
Dyrlægen konstaterede, at dyrene var slanke, men ikke afmagrede - altså ved godt huld. 

Kvierne 
De 4 vinterdyr fik søndag den 11. april 14 nye kolleger, igen fra Guldager Highland Cattle ved Esbjerg. 
Dyrene ankom planmæssigt og efter et kort ophold i fangfolden blev de lukket ud til de 4 ‘gamle’ dyr i 
Nordfolden. Alt foregik stille og roligt. 

Efter en måned i Nordfolden skulle dyrene efter planen flyttes over i Syd-/Vestfolden. Det lykkedes 
kun delvist. 7 dyr kom over, mens de resterende 11 vendte om. Vi forsøgte flere gange at få dem flyt-
tet - prøvede endda med hunde og Pauls aktivister. De endte hver gang med at hoppe ud i sumpen, 
hvor de hurtigt havde fundet ud af, at der havde vi ikke lyst til at følge efter dem. Så gik Kirsten og Ni-
els i gang med en intensiv lokkekampagne, og endelig lykkedes det at få dem alle over. Niels var dog 
nær kommet alvorligt til skade, da det lykkedes dem at vælte fangfolden ned over ham. Vi fortsatte 
med at lokke dem med æbler og andet godt indtil de skulle af sted (medio november). Som yderligere 
foranstaltning spærrede vi det meste af folden af 14 dage før afhentningen.  Anstrengelserne bar 
frugt, og efter ca. 1 time var slagtedyrene sendt afsted på den sidste rejse.  

Indmaden blev udleveret 2 dage efter, men efterspørgslen var ret ringe i år - i modsætning til tidli-
gere år. Flere havde ønsket maver og horn, men kom ikke og afhentede dem - ærgerligt og spild af 
tid! 

Kødet blev udleveret den 1.-2. december. Heldigvis var der ingen andele i overskud, selv om vi på et 
tidspunkt var lidt i tvivl. Vi arbejder på en lidt enklere procedure for at undgå fejl og misforståelser, fx 
vil vi kun operere med to posestørrelser, så de mindste poser udleveres den ene dag og de største 
den næste. 

Vi har ingen meldinger om, at dyrene har været opsøgende/nærgående i år (på nær Niels, der blev 
løftet af et af dyrene). Vores budskab om ikke at fodre dyrene ser ud til at være gået ind hos publi-
kum (man fodrer ikke andres dyr). 
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Endelig skete der en lille ændring i ejerforholdet til 2 af kvierne. Vi fik bevilget midler, så vi kunne ‘fri-
købe’ 2 kvier. Der går altså 2 kvier, som ejes af foreningen og ikke af kød-andelshaverne. Det er me-
ningen, at vi vil frikøbe alle de dyr, der går derude om vinteren. Dyrene vil selvfølgelig blive slagtet på 
et tidspunkt, men vil blive erstattet af nye dyr. 

Vildheste 
Vi har nu haft heste i ca. 1,5 år. De går stille og roligt og passer sig selv, men vi har en mistanke om, at 
nogen giver dem godbidder, da de er blevet mere opsøgende. De er nu også ret nuttede, ikke mindst 
føllet. Brugerne af fælleden giver udtryk for det samme. 

De 4 blev som nævnt til 5 den 1. juli. Det var ikke uventet. Én af hopperne havde fået en ordentlig 
mave, så vi holdt den under nøje observation. Heldigvis var fødslen uden komplikationer (det er de 
som regel). 

Vi planlægger at flytte hestene over i Syd-/Vestfolden, da der er store mængder af bjergrørhvene i 
disse folde. Hverken køer eller heste er vilde med denne græsart, men hestene kan bedre græsse det 
- de kan bide det over, hvor køerne må rive det over med tungen. Græsset er stridt og næringsfattigt, 
men dyrene kan dog overleve på det. Det er endvidere godt at få det trampet ned, så der kan kan en 
forrådnelsesproces i gang. Vi overvejer at brænde noget af det af, for at få førnen væk. 

Vi blev tilbudt at købe en hingst, og havde også fået bevilliget penge til det, men måtte desværre 
takke nej, fordi hegnet i Syd-/Vestfolden ikke er blevet færdigt, og der i Østfolden skønnes at være 
for lidt føde til 6 heste.  

Vi kan ikke flytte hestene over i Syd-/Vestfolden, før hegnet omkring foldene er blevet forhøjet. Det 
er vi i gang med, men det koster rigtig mange penge. Amager Vest lokaludvalg og Sharing Copenha-
gen har bevilget midler til hegnet, men vi mangler stadigvæk midler til at færdiggøre det. Vi arbejder 
ufortrødent videre med at rejse midler. 

Vi vil også gerne slå alle foldene sammen. Vi har talt med den nu afgåede borgmester om sagen, men 
kommunen er ikke færdig med sine overvejelser endnu. Vi planlægger at kontakte den nye borgme-
ster, Line Barfoed, for at sikre, at sagen ikke går i stå. 

Vi udvidede Østfolden sidste år med et midlertidigt hegn, der løber langs stien mellem Øst og Vestfol-
den. Det var et større arbejde, men hestene fik lidt mere plads. Flere af pælene er desværre blevet 
beskadiget af buskryddere, når der skulle slås under hegnet. 

Naturpleje 
Foreningens har også til formål at udføre naturpleje på arealet. Det er både heste og køer rigtig gode 
til, så vi har overladt det hårde arbejde til dem. Vi må dog fortsat selv slå under hegnet. Tidligere 
brugte vi le. Det er hårdt arbejde, så derfor købte vi endnu en buskrydder, så vi nu har to. Det har let-
tet arbejdet betydeligt, men det er beklageligvis sket på bekostning af den fælles leslåning, det var 
hårdt men hyggeligt. 

Kommunen er gået i gang med at lægge vand ind. Vi glæder os til, at dyrene ikke længere er henvist 
til det naturligt forekommende vand, der i tørre, varme perioder ikke er appetitligt. Vi andre ville nok 
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blive syge af det, men dyrene har ingen helbredsmæssige problemer. Det skulle også lette adgangen 
til vand i længere frostperioder. 

På foranledning af en forureningssag fra Korsør, hvor der på et areal med græssende køer har været 
afholdt brandøvelser, har kommunen foretaget miljøundersøgelser på fælleden. Vi kender ikke resul-
tatet endnu. 

Formidling om dyr, mad etik og natur 
Vi deltog i Naturens Dag med en lille stand og ikke mindst ved at lægge arealer til. Dyrene holdt sig 
langt væk, men havde dog lagt et par klatter for at minde om deres eksistens. 

Vi har haft besøg af en skoleklasse fra Islands Brygge og nogle efterskoleelever fra en efterskole i Jyl-
land 

Vi ville gerne styrke denne del af vores formålsparagraf, men har svært ved at afse tilstrækkelig tid 
hertil, Vores Naturlig Vis på hjemmesiden blev faktisk ikke opdateret i år (hjemmesiden er ikke helt 
rask i øjeblikket).  

Vi benytter enhver lejlighed til at fortælle om det vigtige arbejde, dyrene udfører, fx når vi falder i 
snak med fælledens mange brugere. 

Kontakt til og mellem medlemmer 
Det er sjældent foreningens medlemmer mødes - det sker kun til generalforsamlingen og til kødaf-
hentningen og arrangementerne, men det er ikke mange, der møder op. 

Vi ændrede på, hvordan man booker sig til tilsyn. Det har desværre haft den utilsigtede konsekvens, 
at nogle slet ikke er kommet til at føre tilsyn og andre har udført rigtig mange. Vi har ikke rigtig holdt 
fællestilsyn i år. Det kan være én af årsagerne. Derfor har vi tænkt os at indbyde medlemmerne til 
fællestilsyn den første søndag i måneden fra og med maj til oktober. 

Vi har oprettet en kalender i Tilsyn i Podio, hvor alle arrangementer og andet relevant, herunder fæl-
lestilsyn, skrives ind. Brug den, den er til for dig. 

Tak til: 
Tak til vores venner i kommunen, vi har altid fået den hjælp, vi har haft brug for. Særlig Paul og hans 
aktivister forstår at gøre gavn. 

Tak til Sharing Copenhagen og lokaludvalg Amager Vest. Uden deres kontante støtte havde vi ikke 
haft nogle heste. 

Tak til Dan Stokholm for at lægge have til ved udleveringen af indmad og til Merete Poulsen for at 
lægge fælleshus til ved udlevering af kødandele. 

Tak til bestyrelsen for indsatsen og godt samarbejde i det forløbne år, og tak til medlemmerne for de-
res indsats.  



KKGL Årsregnskab 2021 
BALANCE 

AKTIVER 
Indestående i bank per 31/12-21  135.295,47 kr. 
Skind på lager (4 stk.)  3.983,22 kr. 
Tilgodehavende hos S21medlem (manglende betaling)1  900,00 kr. 
Tilgodehavende hos medlemmer fra kødregnskab (H20+S21)2  1.544,20 kr. 

Aktiver i alt  141.722,89 kr. 

PASSIVER 
Egenkapital 31/12-21  49.752,50 kr. 
Egenkapital 1/1-21  19.882,00 kr. 
Årets resultat (driftsregnskab 2021)  29.870,50 kr. 

Gæld  91.970,39 kr. 
Gæld til slagter (faktura)3  40.701,38 kr. 
Gæld til medlemmer fra kødregnskab (H20+S21)4  31.536,57 kr. 
Gæld til medlemmer H21 (overgår til Kødregnskab 2022)5  17.325,00 kr. 
Gæld til KBH for forsikring medregnet i kødandeleϲ  607,44 kr. 
Gæld til ukendt H20-medlemϳ  1.800,00 kr. 
Gæld til medlemmer fra kødregnskab (fra 2020 regnskab)ϴ  0,92 kr. 
Afskrivning af gæld til medlemmer fra kødregnskab (fra 2020 regnskab) -0,92 kr.

Passiver i alt  141.722,89 kr. 

Noter: 

ϭ͘ Et medlem�Ğƌ�ved en fejl ikke ďůĞǀĞƚ�ŝŶĚŬƌčǀĞƚ�2. rate depositum. Pengene er modtaget, men indgår i�
regnskabet for 2022

Ϯ͘ De medlemmer, som har fået meget store kødposer, skylder foreningen lidt ekstra penge. Det er disse penge.�
De vil blive indkrævet ŝ�ƌĞŐŶƐŬĂďƐĊƌĞƚ�ϮϬϮϮ

ϯ͘ Faktura fra slagter kom først efter regnskabet blev lukket (31. dec). Pengene er betalt og vil fremgå på�
regnskabeƚ for 2022

ϰ͘ Penge som skal betales tilbage til de medlemmer, som har fået mindre eller gennemsnitlig kødposestørrelse.�
De vil blive udbetalt ŝ ƌĞŐŶƐŬĂďƐĊƌĞƚ�ϮϬϮϮ

ϱ͘ Pengene tilhører de 3 dyr, som skal slagtes i 2022. Midlerne overgår derfor til regnskab 2022 til betaling af�
transport og slagtning af de 3 dyr

Niels M. Knudsen
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ϲ͘ KBH har støttet frikøb af 2 dyr. I vores opkrævning af kommunen kom vi dog til at opkræve penge også til�
forsikring af dyrene, men det er normalt ikke med i kødregnskabet. Disse penge skal derfor enten betales�
tilbage til kommunen eller indgå i foreningens formue

ϳ͘ Et medlem, som har købt en H20 andel, har formentlig meldt sig ud af foreningen, og vi har ikke kunne�
opspore vedkommende. Derfor blev personens andel solgt til et nyt medlem. Derfor har vi i princippet en�
gæld til et ukendt forhenværende medlem, da personen jo ikke har fået sit kød. Bliver gælden ikke indkræve�
overføres midlerne til foreningens formue

ϴ͘ Gæld noteret fra 2020 regnskabet ift. tilbagebetalingerne i kødregnskabet. Gælden vil blive afskrevet og�
indgå i foreningens formue

DRIFTREGNSKAB 

Udgifter Beløb Indtægter Beløb 

Bankgebyr og renter  5.453,93 kr. Kontingent  29.400,00 kr. 
Hjemmeside. mobil  995,33 kr. Salg af indmad  2.180,00 kr. 
Bestyrelsesmøder - kr. Fejl overførelse  72,63 kr. 
Arrangementer  929,03 kr. Tilskud  25.000,92 kr. 
Hesteudgifter  2.475,50 kr. 
Dyr- og foldudgifter  16.448,89 kr. 
Fejloverførelse  480,37 kr. 

Udgifter i alt  26.783,05 kr. Indtægter i alt  56.653,55 kr. 

RESULTAT  29.870,50 kr. 

Godkendt af 

_________ ______________________________________________ 

Dato Theis Lykkegaard Leisner, kasserer 

_________ ______________________________________________ 

Dato Povl Holm, revisor 

ϲͬϮͲϮϮ

ϭϳͬϮͲϮϮ
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