
Referat af Københavns Kogræsselaug Generalforsamling 
Lørdag d. 21.januar 2017 
Naturcenter Vestamager 
 
Formanden Flemming byder velkommen 
 

1. Formalia 
Andre valgt som dirigent 
Theis valgt som referent 
 
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er rettidig indkaldt og overholder 
vedtægterne bestemmelse. Generalforsamlingen erklæres dermed godkendt. 
 
Der har ikke været nogen indkomne forslag 
 
Dagsorden er godkendt 
 
Vagn, Marie valgt som stemmetællere 

 
2. Årsberetning 

Formanden beretter om året der gik.: forløb, begivenheder, arrangementer, 
kommunikation o.a.. Se vedlagte beretning. 
 
Bestyrelsesmedlem Nikolaj beretter om naturplejen og den biologiske udvikling på 
området. Herunder også affald på området. 
 
Det blev også nævnt, at gyldenrisslagning med le giver skarpe stubbe mens 
kommunens bekæmpelse via nytteaktivering benytter buskrydder, som giver blødere 
stubbe. Samt at man under alle omstændigheder ikke vil bekæmpe gyldenris i 2017. 
 
Spørgsmål: problematisering af skadet dyr: Skal vi have nogle retningslinjer for, hvor 
langt vi vil gå før vi afliver dyr? Nogen medlemmer synes dyret gik for lang tid. Men det 
er en rigtig svær vurdering. 
Bestyrelsens svar: Ja, vi skal nok i fremtiden handle hurtigere og aflive dyret hurtigere, 
hvis de er skadet. Der er grænser for, hvor lang tid vi kan trække den. Også i forhold til, 
at vi har publikum på, og det er synligt. 
 
Spørgsmål: skal vi overveje alternative kvægracer, som er mere hårdføre ift. at komme 
til skade? 
Bestyrelsens svar: Lige nu vælger vi Hereford, fordi det er dem vi kan få. 
 
Kommentar: vi skal ikke være så fokuseret på, at vi tror dyr føler smerte. Det ved 
dyrlægerne, og dem skal vi lytte til. 
 
Kommentar: Amager Øst Lokaludvalg overvejer et kogræsserlaug 
 
Kommentar: Miljøpunkt har noget som hedder ”fra jord til bord”, hvor skoler bliver 



inddraget og sådan. Måske KKGL kunne spille en rolle i det projekt? 
Bestyrelsens svar: Vi har allerede lidt kontakt med nogle skoleklasser, som var en 
succes, og vi vil meget gerne fortsætte det samarbejde. 
 
Generalforsamlingen takker for bestyrelsens beretning 

 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

Kasserer Anna fremlægger regnskabet, herunder forklarer regnskabets opdeling i et 
driftsregnskab og et kødregnskab 
 
Spørgsmål: hvad dækker vores forsikring? 
Bestyrelsens svar: det er en ansvarsforsikring, hvis dyrene løber ud af folden og laver 
skade. 
 
Spørgsmål: er der forskel i indkøbsprisen på de forskellige dyr? 
Bestyrelsens svar: prisen varierer lidt afhængig af, hvor vi køber dem. Derudover er 
dyrene dyrere jo ældre de er. 
 
Generalforsamlingen godkender regnskabet uden kommentarer 

 
4. Indkomne forslag 

 
Der er ingen indkomne forslag 

 
5. Pause 

 
10 minutters pause blev afholdt i god ro og orden. 

 
6. Foreningens udvikling – åben debat 

Kasserer Anna fremlægger foreningens regler for ventelistesystem. 
 
Bestyrelsesmedlem Mads fremlægger deadlines for kontingent og depositum for kød i 
2017 samt aktivitetsplan for hele året. 
 
Bestyrelsen lægger op til, at medlemmer meget gerne må komme med input til 
arrangementer 
 
Bestyrelsen opfordrer medlemmer til, at blive en del af de forskellige arbejdsgrupper, 
som er i foreningen, så det ikke kun er bestyrelsen der laver alle ting. Man kan læse 
mere om de forskellige arbejdsgrupper på foreningens hjemmeside. 
 
ÅBEN DEBAT: 
Formanden Flemming opfordrer især til, at nogen melder sig på lassoholdet, da det er 
vigtigt, at vi kan rykke ud, hvis et dyr slipper løs eller skal indfanges af den ene eller 
anden grund. 
 
Det understreges af et medlem, at det er vigtigt, at KKGL er repræsenteret vedr. 



Arrangementer som fx Frivillig Fredag. Vi skal vise vores ansigt, og snakke med folk om 
vores forening – også selvom vi ikke har så meget at vise frem. 
 
Generalforsamlingen har ikke så meget mere til foreningens udvikling. Der er bred 
tilfredshed med, hvordan foreningen drives og udvikler sig. Dirigenten konkluderer, at 
det må tolkes som stor opbakning til bestyrelsens nuværende linje. 

 
7. Fremlæggelse og godkendelse af budget 

Kasserer Anna fremlægger budget for 2017. 
Budgettet forudsætter at bestyrelsens indstilling til kontingentforøgelse godkendes. 
 
Der budgetteres med et overskud, så vi kan få opbygget en formue. 
 
Det indstilles at vi hæver det aktive medlemskabs kontingent fra 200 kr. til 250 kr. 
Dette skyldes, at man som ny forening ønsker at opbygge en formue til uforudsete 
situationer. Efter sæson 2016, hvor udgifter til aflivning og dyrlæge har vist, at det er 
vigtigt at have penge sat til side. 
 
Generalforsamlingen godkender enstemmigt buget samt kontingentforøgelse 

 
8. Valg til bestyrelsen 

Dirigenten indleder med, at forklare generalforsamlingen, at der i vedtægterne ikke 
står noget om suppleanter, men at man tidligere har valgt at vælge suppleanter. Der 
opfodres til, at man igen i år vælger suppleanter, men at bestyrelsen får indskrevet 
dette i vedtægterne til næste generalforsamling. Suppleanterne vælges kun for et år. 
 
Der er 3 bestyrelsespladser samt 2 suppleantpladser på valg. 
 
Opstiller til bestyrelsen: 
Flemming genopstiller 
Maria Dyrby Nielsen opstiller ved fuldmagt 
Erik  
 
Alle er enstemmigt valgt af generalforsamlingen. 
 
Opstiller til suppleanter 
1. Suppleant: Niels Jørgen 
2. Suppleant: Merete Poulsen 
 
Alle er enstemmigt valgt af generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen består nu af følgende medlemmer 
Nikolaj (på valg 2018) 
Anna (på valg 2018) 
Theis (på valg 2018) 
Marie, indtrådt på Idas plads  (på valg 2018) 
Flemming (på valg 2019) 



Maria (på valg 2019) 
Erik (på valg 2019) 
Niels Jørgen, 1. suppleant (på valg 2019) 
Merete, 2. suppleant (på valg 2019) 
 

 
9. Valg af revisor og suppleant 

Jørgen Tetche genopstiller 
 
Enstemmigt valgt af generalforsamlingen. 
 
Mads Sorento opstiller som suppleant 
 
Enstemmigt valgt af generalforsamlingen. 

 
10. Eventuelt 

 
Hvor stor er chancen for, at støttemedlemmerne vil få tilbudt aktivt medlemskab i år? 
Svar: Da vi får flere dyr regner vi med, at en stor del af støttemedlemmerne vil få 
tilbudt. Men det er svært at forudse, hvor mange tomme pladser, der helt præcis vil 
være. 
 
Er det muligt at få noget udstyr som fx en le liggende ved folden, så man kan slå på sit 
tilsyn? 
Svar: Der er desværre meget tyveri, så det er svært at have ting derude. Så skulle man 
have en stor container, hvilket vil være grimt og kommunen vil formentlig ikke tillade 
det. 
 
Støttemedlemmer opfordres til, at de godt må henvende sig, hvis de ønsker at vide, 
hvor på ventelisten de er. 
 
Dirigenten takker for god ro og orden og giver de afsluttende bemærkninger til 
formanden. 
 
Formand Flemming takker alle for deres deltagelse og engagement og opfordrer folk til 
at tilmelde sig arbejdsgrupperne i foreningen. 
 
Generalforsamlingen erklæres for afsluttet. 


