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1. Valg af dirigent og referent 

Generalforsamlingen er indkaldt søndag d. 8. februar (14 dage før afholdelse) med de af vedtægterne 

påkrævede dagsordenspunkter. Generalforsamlingen er derfor lovlig og beslutningsdygtig (da den er dette 

uansetfremmøde).  

- Dirigent: Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen 

- Referent: Marie Rementorp 

2. Bestyrelsens beretning 

- Hvem er vi? – en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer og de fremmødte til 

generalforsamlingen. 

- Hvad er der sket indtil nu? Bestyrelsen har bl.a. arbejdet med følgende arbejdsopgaver: 

o Udarbejdet foreningens vedtægter 

o Oprettet CVR nr. (0035953108) og konto i Merkur Andelskasse 

o Udviklet hjemmeside (www.kkgl.dk) 

o Kontakt med kommunen og landmand – udarbejdelse af kontrakt 

o Køerne 

 Spørgsmål fra medlemmerne: Hvad skal der ske med skindet? (Evt. udnyttelse af 

skindet aftales med slagter, og fordelingen mellem medlemmer skal yderligere 

diskuteres). Skal køerne medicineres efter konventionelt eller økologisk landbrug? 

(vi skal have skrevet det ind i kontrakten at vi vil have medicinering efter økologiske 

retningslinjer, og at det er de dyr vi har haft gående på arealet, som vi også får 

kødet fra) 
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 Er det ikke en lige lovligt fordelagtigt aftale for landmanden, når vi regner med at 

krogvægten er ca. det dobbelte af hvad medlemmerne modtager i sidste ende? 

(Kontraktudkastet til landmanden medsendes i referatet, så alle medlemmer ved, 

hvad der aftales. Medlemmer med erfaring på kvægområdet kommer med 

kommentarer og forslag) 

- Hvordan kommer det til at fungere? – følgende detaljer om foreningen blev gennemgået: 

o Opbygningen af foreningen med aktive medlemmer og støttemedlemmer 

o Funktionen af betaling af kontingent og indskud 

o Ventelistesystemet 

3. Regnskab og budget 

- Regnskabet for 2014 blev godkendt (se bilag) 

- Budgettet for 2015 blev godkendt (se bilag) 

o Hvorfor skal vi betale gebyr for netbanken – kan dette ændres? – dette undersøges 

Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne 

- 27 stemmerberettigede til stede (mindst 18 skal derfor være enige for, at en vedtægtsændring kan 

vedtages) 

- Følgende forslag var fremsat af bestyrelsen: 

o Fastsættelse af kontingent (aktive medlemmer: 250kr, støttemedlemmer: 50kr) er 

enstemmigt vedtaget 

o Valgperiode for bestyrelsesmedlemmer (vedtægtsændring) - bestyrelsesmedlemmer 

vælges for en periode på 2 år. Ændringen blev enstemmigt vedtaget 

o Afstemning ved fuldmagt (vedtægtsændring) – der kan afgives stemme vha. fuldmagt, hver 

stemmeberettigede kan højst medbringe 3 fuldmagter. Ændringen blev enstemmigt 

vedtaget.  

4. Foreningens udvikling – åben debat 

- Planlæggelse af arrangementer og fællesmøder 

- Årshjul 

- Marie Aggerbeck og Mads Sorento udfærdiger et logo 

- Kan vi lave et kopasserkursus? 

- Skal vi indskærpe, at det er de køer der bliver passet over sommeren som ender med at blive spist? 

5. Valg til bestyrelsen 

- Anna Meisner, Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen, Nikolaj Correll og Marie Rementorp bliver siddende 

indtil næste bestyrelsesvalg 

- Niels Jørgen Larsen, Mads Sorento, Marie Aggerbeck, Gunnar O. Schmidt og Flemming Bak Jensen 

stiller op til bestyrelsesvalg 

 

De 5 kandidater præsenterede sig selv (Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen præsenterede Niels Jørgen 

Larsen, som stillede op ved fuldmagt).  
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Der blev anmodet om anonym afstemning, som blev udført via papir, hvor alle angav hvilke tre 

personer de ønskede i bestyrelsen. 

o Gunnar O. Schmidt, Mads Sorento og Flemming Bak Jensen vælges til bestyrelsen 

o Marie Aggerbeck og Niels Jørgen Larsen vælges som suppleanter til bestyrelsen 

6. Valg af revisor 

- Jørgen Tetsche har meldt sig som revisor 

- Simon Krabbe har meldt sig som revisorsuppleant 

7. Eventuelt 

- Skal vi lave en skind- og hornarbejdsgruppe, som kan forholde sig til hvad der skal ske med disse 

produkter? Skal det fordeles mellem medlemmerne eller skal foreningen? Skal der være venteliste? 

- Er der nogen der vil være med til at udfærdige en kontrakt med landmanden, H. C. Riggelsen? 

- Mere fondssøgning (hvad med lokaludvalgene) – er der behov? 

- Det er foreløbigt ikke muligt at sætte skur op på arealet. 

- Det vil blive undersøgt om vi kan og må stille bistader op på arealet 

- Aarhus Stiftstidende påstår, at der i Aarhus er oprettet Danmarks mest bynære kogræsserlaug – Ida 

undersøger om det kan passe at de er mere bynære en KKGL. 

 


