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Referat fra Københavns Kogræsserlaug generalforsamling 

20. januar 2019 
 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
Dirigenten André Vedgren vælges og konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. 
Et medlem pointerer, at man først modtog mail om at kunne komme med forslag efter deadline. 
 
Referent: Anna og Nikolaj 
 
2. Bestyrelsens beretning 
Foreningens formand Flemming Jensen beretter om året med supplement fra Nikolaj. Se 
vedhæftede årsberetning. 
 
Spørgsmål fra medlemmerne til årsberetningen:  

- Hvilke dyr der blev udvalgt til helårsgræsning. Svar: De yngste kvier blev udvalgt til 
helårsdyr. 

- Hvad gør man med skindene? Svar: De kan bruges som gulvtæppe, hænges på væggen 
eller skæres dem op og sys om til punge, tasker og lignende. 

- Kostede kvieflugten os noget? Svar: Forsikringsselskabet betalte for udgifter ved 
flugtforsøget, da hegnet lige var tjekket. Vi skulle selv betale for reparation af hegnet i 
vestfolden. 

- Hvad kan vi gøre fremadrettet for at forhindre et flugtforsøg? Svar: Lade dyrene falde til ro 
i fangfolden efter ankomst. 

- En kommentar: Nye naboer – får tæt på sydfolden på den anden side af kanalen – en 
opfordring til at se dem også. De skal være der de næste par år. 

 
Årsberetningen er taget til efterretning. 
 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 
Først gennemgang af hvordan økonomien fungerer, hhv. driftsregnskab og kødregnskab ved 
Nikolaj. 
 

- Kommentar fra et medlem: En grænse for hvor mange helårsdyr der kan være. Ja, men vi 
har nogle muligheder for at være fleksible.  

- Spørgsmål: bliver betalingen for indskud så gjort anderledes nu hvor helårsdyrene først 
slagtes senere? Nej, vi har brug for pengene til indkøb af dyrene 

- Spørgsmål: Er der nu tre typer dyr? Nej, kun sommer og helårsdyr. 
- Hvad er kapaciteten, 16 dyr? Det kommer an på, hvor mange der skal græsse om vinteren. 
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Anna gennemgår regnskabet. Se vedhæftede regnskab. 
 

- Er det normalt med et svind på 20 %? Ja, det er vist meget normalt.  
 
 

 
4. Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne  
Der er tvivl om, hvorvidt forslag til vedtægtsændringer er kommet ud til alle. Formand og dirigent 
har ikke set forslagene, så forslagene trækkes tilbage og tages op på næste års generalforsamling. 
Vedtægterne bør gennemgå en generel revision til næste år. 
 
5. Foreningens udvikling – Åben debat.  
Intro ved Nikolaj 

- Ventelistesystemet præsenteres 
- Det generelle aktivitetshjul præsenteres 
- Foreningens aktivitetsgrupper 

o Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at melde sig i grupperne, hvis de har interesse 
og ønsker at bidrage mere til foreningsarbejdet 

- Status på helårsgræsning 
o Det er tre af etårsdyrene, der er blevet på arealet. Nikolaj tjekker jævnligt 

helårsdyrene, om de trives og får nok mad og drikke. De spiser godt og har det fint 
trods vintervejret. 

o Ift. frost og tilgængeligheden af vand. De har ikke aktivt sparket hul i isen, men har 
trådt hul flere gange, når de krydser grøften. De drikker fint af grøften, når de er i 
nærheden, men klarer sig også i længere tid uden, da de får nok væske fra 
vegetationen. Reglerne siger, at de skal have adgang til vand og kommunen vil 
derfor hjælpe os med dette ved at flytte en vandtank til vores folde. De vil også 
hjælpe os med at sørge for at holde vandet frostfrit. 

o Hvis helårsgræsningen viser sig at være en succes, skal vi finde en mere langsigtet 
løsning på at sikre frostfrit vand til foldene. Bestyrelsen arbejder med kommunen 
om dette. 

o Spørgsmål om tilsyn om vinteren: Helårsmedlemmerne fører tilsyn i minimum 6 
dage i løbet af vinteren. Det foregår via en doodle, hvor medlemmerne melder sig 
på. Det kører fint. Helårsmedlemmer slipper for at føre tilsyn om sommeren, da der 
er rigeligt med sommermedlemmer til at føre tilsyn. 

o Vi var i tvivl om strømgeneratoren kunne køre i vinteren, da den er solcelledrevet. 
To af batterierne stod af ved de korteste dage, men vi har flyttet et batteri, der 
fungerer bedre. 

 
Skind 



KKGL generalforsamling 
20.januar 2019 

 

 

 
 

   
 

Kommentar fra medlem til hvordan vi kan få skindene afsat: 
- At man kan vinde et skind ved lotteri, hvor man kan få folk til at betale et mindre beløb og 

der så trækkes lod.  
Det tager bestyrelsen til efterretning 

 
Spørgsmål til reproduktion 
Et medlem er ikke interesseret i kødet, men kunne være interesseret i at være med i en gruppe, 
hvor dyr går permanent i foldene og eventuelt blive drægtige. 

- Svar fra Nikolaj: det er svært rent praktisk, men det er med i vores overvejelser, da flere 
medlemmer har udtrykt ønske om dette. Og det kan også være svært, hvis de får kalve, da 
de så kan være farlige over for f.eks. hunde. Bestyrelsen vil gerne have forslag til, hvordan 
det kunne fungere i praksis. 

- Medlem: så kunne man også vælge Galloway, som ikke har horn, og derfor kunne være 
farligere. Svar: Hornløse køer kan også være meget farlige, hvis de føler, at deres kalv er 
truet. 

- Nikolaj: man kunne fx have dyr med kalve gående i en særskilt fold, hvor der tydeligt at 
skiltet med dette. 

- Helårsgruppen kan gå videre med disse overvejelser, og man kunne forhøre sig blandt 
medlemmerne, hvor mange der vil være interesseret i at have permanente dyr. 

 
Spørgsmål omkring østfolden 

- Har kommunen været med indover ift. at lukke dræn på området? Nej, det har der ikke. 
Men når kommunen overtager området, vil vi snakke med dem om at få lukket nogle dræn 
på området. 

 
Idé om andelslandbrug 

- At købe et brug baseret på andele.  
o Idéen er taget til efterretning af bestyrelsen 

 
Hvorfor er Grønjordssøen så udtørret nu? Det skyldes sommerens varme og tørre vejr 
 
Fra medlem. Er der nogen måde, hvorpå man kan lette bestyrelsens arbejde, fx et system til at 
håndtere medlemmer i? Mads Sorento vil sende et link til et system. Bestyrelsen kunne godt bruge 
hjælp til arrangementer. Et system der koster 3000 kr/år.  
 
Spørgsmål til at kommunen overvejer, at der skal græsses på flere områder. Nikolaj har været 
tilbageholden ved at et for stort areal af Amager Fælled skal bag hegn, så det ikke begrænser de 
besøgende alt for meget. Der skal snakkes udviklingsplaner med kommunen. 
 
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget 
Anna fremlægger buget for 2019. 
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- Der gøre opmærksom på, at man ikke bør budgettere med skind, før skindet er solgt. 
Skindene bør nok afskrives, da det nok ikke er realistisk at få dem solgt alle sammen. 
Derved vil det budgetterede overskud være ca. 18.000,- lavere. 

- Der stilles spørgsmålstegn ved bankgebyr. Det er nok ikke muligt at gøre noget ved det. 
Budgettet godkendes. 
 
 

 
7. Valg af bestyrelse 
Flemming genopstiller 
Erik genopstiller 
Kirsten Heering stiller op til Maria post. 
Alle vælges ind. 
 
8.  Valg af suppleanter 
Niels Jørgen genopstiller 
Mads Sorento opstiller til den ledige plads. 
Alle vælges. 
 
9.  Revisorer 
Jørgen genvælges 
Mads Sorento genvælges. 
 
Evt.  
Der efterspørges at ”en slagter fortæller” -arrangementet afholdes inde døre. Bestyrelsen 
opfordrer til, at man tager initiativ til at arrangere sådan et arrangement. 
  
 


