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Generalforsamling 
Københavns Kogræsserlaug 
21. januar 2018, referat 

 

Deltagere, bestyrelsen: Flemming, Nikolaj, Anna, Maria, Merete, Erik og Theis 

Deltagere, medlemmer: Svend (støtte), Søs (aktiv), John Jørgensen (aktiv), Peter (aktiv), Charlotte (aktiv), 
Vagn (aktiv), Niels Jørgen, Leif  

Evt. andre deltagere (ikke medlemmer): Anders, Nicoline, Mie 

(efterfølgende dukkede 5-6 flere op) 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsen indstiller André Vedgren som dirigent og Theis Lykkegaard Leisner som referent. 

Referent og dirigent er valgt enstemmigt. 

 

Dirigenten fastslår, at generalforsamlingen er indkaldt retmæssigt og på rette tidspunkt ifølge vedtægterne. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Formand Flemming Bak Jensen, beretter om bestyrelsens aktiviteter og generelle virke det forgangne år. 
Den fulde beretning kan læses i bilag 2. 

Formanden sender afslutningsvis en særlig tak til Københavns Kommune, herunder Paul Maslen samt 
foreningens mange medlemmer og de lokale omkring Amager Fælled. Uden det gode samarbejde kunne alt 
dette ikke lade sig gøre. 

• Spørgsmål fra medlem: Kan man ”udnytte” mere af dyrene, fx tarmene. 
o Svar (bestyrelsen): Vi undersøger det. 

Derudover havde generalforsamlingen ingen spørgsmål eller anmærkninger til beretningen. 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

Kasserer Anna Meisner fremlægger foreningens økonomiske struktur. Herefter fremlægges hhv. drifts- og 
kødregnskabet for 2017. 

Årets kilopris er endt på 85,10 kr. 
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Begge regnskaber kan læses i bilag 1. 

• Spørgsmål fra medlem: Hvad synes bestyrelsen om kiloprisen? Er den høj eller lav? 
o Svar (Nikolaj): Bestyrelsen er egentlig tilfreds med prisen, men selvfølgelig kan den blive 

lavere – fx ved at blive bedre til at forhandle indkøbspris på dyrene. Men kunne også få 
mere kød for pengene ved at give dem tilskudsfoder. Men vi har 3 formål: Naturpleje, 
formidling og kødproduktion. Så kødproduktionen må ikke gå på kompromis med de andre 
formål, fx ved at benytte tilskudsfoder, som vil skade naturpleje. 

Generalforsamlingen godkender enstemmigt regnskabet for 2017 

 

4. Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne 
(Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingens afholdelse). 

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen indkomne forslag fra medlemmerne. 

Bestyrelsen ønsker at tilføje en vedtægtsændring, så foreningen på generalforsamlingen vælger to 
suppleanter for ét år. Bestyrelsen har dog ikke en formulering klar, men det satser de på til næste 
generalforsamling. 

Derudover foreslår bestyrelsen en kontingentnedsættelse fra 250 kr. til 200 kr. Dette kommer på valg 
under punkt 6, fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf. 

Bestyrelsen har ikke yderligere vedrørende indkomne forslag. 

 

PAUSE! 
5. Foreningens udvikling – åben debat 

Medlemsstruktur og aktiviteter 

Nikolaj Correll forklarer medlemsstrukturen i foreningen: aktive, støtte og standby medlemmer. 

Nikolaj Correll fremlægger aktivitetshjul for 2018: kontingentbetalinger, indkøb af dyr, arrangementer, 
naturpleje, slagtning, udlevering af kød etc. 

Generalforsamlingen havde ingen kommentarer eller spørgsmål til medlemsstruktur eller årshjul. 

Udvalg i foreningen 

Nikolaj Correll præsenterer foreningens forskellige udvalg/grupper, og opfordrer medlemmer til at tage 
aktiv del i arbejdet: 

- Kommunikations- og hjemmesidegruppen 
- Arrangementsgruppen 
- Koindkøbsgruppen 
- Kviefængerne 
- Arealgruppen 
- Helårsgruppen 

Dyrerace for 2018 
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Nikolaj Correll fremlægger bestyrelsens beslutning om dyr i 2018. 

Her har bestyrelsen valgt skotsk højlandskvæg frem for hereford som tidligere. Det har fra starten været 
foreningens ambition, men også noget, som Københavns Kommune meget gerne vil have. 

Bestyrelsen har indgået aftale med leverandør om levering af skotsk højlandskvæg. 

• Spørgsmål fra medlem: Er der smagsforskel fra hereford til skotsk højland. 
o Svar (Nikolaj): Det smager mere vildt end kvæg. Det er mørkere kød. Det er dog også mere 

magert (lavt fedtindhold). Det gør det ikke dårligt, men kræver lidt mere i forhold til 
tilberedning, så det ikke bliver tørt. 

Helårsgræsning 

Nikolaj Correll fremlægger bestyrelsens forslag til helårsgræsning. 

Kommunen har forslået, at vi begynder at lave helårsgræsning. Det har mange fordele ift. naturplejen og 
dermed i tråd med vedtægterne. Det kræver dog noget mere ift. tilsyn. Nikolaj fremlægger andre fordele og 
ulemper, men Københavns Kommune har tilkendegivet sin fulde opbakning til udvidelsen herunder fx jura, 
papirer og frostfrit vand. 

Nikolaj fremlægger græsningsplan for hhv. sommergræsning og helårsgræsning.  Det vil betyde indkøb af 
16 dyr. De 13 bliver slagtet til november, og 3 går henover vinteren. 

 

• Spørgsmål fra medlem: Kan vi så ikke have mere end 16 dyr? 
o Svar (Nikolaj): Det er bestyrelsens vurdering, at flere dyr vil belaste arealet. Med 16 dyr er 

vi sikre på ikke at tage nogen chancer – vi kan evt. hæve antallet løbende, når vi bliver 
klogere. 

• Spørgsmål fra medlem: Hvordan med foder og læskur? 
o Vi har et stort areal, og ved at flytte dem rundt over vinteren kan vi undgå tilskudsfoder. 

Hvis de begynder at sulte, så må vi nødslagte dem. 
o Det er et krav, at der skal være ”tørt leje”. Måske går det an, at vi har rigtig mange træer, 

men hvis det ikke går, og vi skal have et skur, så er det kommune vi spørg. Hvis de siger nej, 
så bliver vintergræsning ikke aktuelt. 

• Spørgsmål fra medlem: Hvad med gæs, kan det være et problem på længere sigt ift. kampen om 
mad? 

o Svar (Nikolaj): Vi har allerede rigtig mange gæs, og det virker ikke til, at være et problem. 
• Spørgsmål fra medlem: Kan bestyrelsen håndtere endnu et budget (drifts-, sommer- og 

vinterregnskab)? 
o Svar (Nikolaj): Det er en helt klar overvejelse, men bestyrelsen vurderer, at det nok skulle 

kunne lade sig gøre. 
• Spørgsmål fra medlem: Hvordan med tilsyn i vinterperioden? 

o Svar (Nikolaj): Det vil handle om 26 uger (1. november til 1. maj). Vi laver to separate 
grupper: en til vintertilsyn og en til sommertilsyn. Det vil handle om 24 medlemmer om de 
3 vinterdyr, som så skal føre tilsyn de 26 uger (ca. en uge per medlem). Tilsyn i 
vinterperioden skal være et tilvalg fra medlemmer og ikke noget nogen tvinges til. 

• Spørgsmål fra medlem: Er der forskel på kødet fra hhv. sommer og helårsdyr? 
o Svar (Nikolaj): Kiloprisen vil formentlig være mindre, da de på indkøbstidspunktet er mindre 

og dermed billigere. Tilvæksten bliver derfor større. Men det er primært af 
naturplejemæssige hensyn. 
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• Kommentar fra medlem: det virker kompliceret, og jeg ville måske synes det var ærgerligt, KUN at 
have vintertilsyn. 

• Kommentar fra medlem: Lyder meget kompliceret, og har svært ved at gennemskue, hvad der er 
attraktivt for folk at føre tilsyn om vinteren. Derfor synes jeg måske også, at det ikke skal være 
tilvalg, men noget som er en del af det at være medlem. 

• Kommentar fra medlem: det er svært at gennemskue, hvor mange der vil være interesseret i 
vintertilsyn. Skal vi ikke spørge alle medlemmer, hvor mange der kunne være interesseret? 

• Kommentar fra medlem: Det er svært at føre tilsyn om vinteren pga. arbejde, da solen allerede er 
gået ned kl. 15:00. 

• Kommentar fra bestyrelsen (Nikolaj): ja, det er kompliceret og udfordrende. Men jeg synes man bør 
skille sommer- og vintertilsyn, så ingen føler sig tvunget, men det kun er dedikeret medlemmer, 
som påtager sig ”vinteropgaven”. 

• Spørgsmål fra medlem: Vi skal heller ikke glemme, at vintervejret også udsætter dyrene for flere 
skader, herunder frost og mad etc.. Hvad en bestyrelsens plan B? 

o Svar (Nikolaj): Skotsk kan overleve i frost. De er ”lavet” til det. Vi kan derudover styre 
græsningen, så vi kan lave ”back-up”-områder henover vinteren. Den ultimative nødplan vil 
være slagtning i utide. 

Bestyrelsen understreger, at vi først behøver at tage beslutningen 1. november. Men der er nogle 
strukturer og arbejdsgange, som bestyrelsen skal have gennemtænkt. Derudover må vi også være indstillet 
på, at vi bliver klogere henad vejen ved at prøve. 

Bestyrelsen foreslår, at nedsætte et udvalg, som arbejder videre med projektet. Udvalget laver i løbet af 
sæsonen en rundspørge hos medlemmerne om en tilkendegivelse til, hvor mange der kunne være 
interesseret i at deltage i helårsgræsningsprojektet og føre tilsyn i vinterperioden. 

Helårsgræsningsudvalget består af: 

- Ingen valgt til udvalget. Bestyrelsen står for rekruttering. 

Bestyrelsen (og udvalget) tager derudover de mange kommentarer til efterretning. 

Åben debat: 

Bestyrelsen åbner ballet og giver medlemmerne mulighed for at komme med spørgsmål, kommentarer, 
ideer etc.  

• Spørgsmål fra medlem: Er der nogen indsamling af data på området, så vi kan vise andre, hvad vi 
egentlig gør og hvordan vi påvirker det? 

o Svar (Nikolaj): Ikke regelmæssigt, men jeg gør det jævnligt og er i tæt dialog med 
kommunen. 

Ikke flere spørgsmål eller kommentarer. 

 

6. Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf 

Kasserer Anna Meisner fremlægger budget for 2018 med udgangspunkt i 16 dyr og medlemskontingent på 
250 kr. 

Det går godt for foreningens økonomi, og vi har en fin buffer. Derfor indstiller bestyrelsen, at kontingentet 
sættes ned til 200 kr. 
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Kasserer Anna Meisner fremlægger derfor budget for 2018 med udgangspunkt i et medlemskontingent på 
200 kr. 

• Spørgsmål fra medlem: Beløbet for skind virker højt, forventer man virkelig at hvert skind sælges 
for 3.000 kr? 

o Svar (Anna): Ja, det er det blevet de sidste par gange. Og det er det, som det koster. 
• Spørgsmål fra medlem: 14.000 til ”dyr og fold”, hvad er det? 

o Svar (Anna): Dyrlæge, reparationer og andre uforudsete udgifter. 

Budget med nedsat medlemskontingent til 200 kr. er enstemmigt godkendt. 

 

7. Valg af bestyrelse 
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg (vælges for 2 år): 

• Nikolaj Correll (genopstiller) 
• Anna Meisner Jensen (genopstiller) 
• Theis Lykkegaard (genopstiller) 
• Maria Aggerbeck (genopstiller ikke) 

Bestyrelsesmedlemmerne Flemming Bak Jensen (formand), Maria Dyrby Nielsen og 
Erik Guldborg Hansen blev indvalgt i 2017 og derfor ikke på valg før 2019. 

Der er en ledig bestyrelsespost. Søs Pedersen opstiller til bestyrelsen. 

Alle ny- og genopstillede kandidater er enstemmigt valgt. 

Suppleanter 

• Suppleanterne vælges for 1 år. (Niels Jørgen Larsen genopstiller, Merete Poulsen 
genopstiller ikke) 

Generalforsamlingen peger på Nils Jørgen og Jakob Bjørklund som suppleanter til bestyrelsen 

Alle opstillede kandidater er enstemmigt valgt. 

 

8. Valg af revisor (vælges for 1 år) 
Jørgen Tetche (genopstiller) 

Ingen andre opstillede. Kandidaten er enstemmigt valgt. 

Suppleant Mads Sorento (genopstiller) 

Ingen andre opstillede. Kandidaten er enstemmigt valgt. 

 

9. Eventuelt 

Flere medlemmer udtrykker tak til bestyrelsen for det gode arbejde og den positive energi. Det er en stor 
fornøjelse at være medlem. 

Dirigenten takker for god ro og orden og giver det afsluttende ord til formand Flemming Bak Jensen. 
Formanden takker og lukker mødet. 


