
St. Vejleå Kogræsser- og naturplejeforening 
 
Generalforsamling lørdag den 2. marts 2019 kl. 10. 
Sundhedshuset, lokale Udsigten. 
 

Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 

3. Aflæggelse af revideret regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor 

4. Rettidigt indkomne forslag 

5. Fremlæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent 

6. Valg af bestyrelse og valg af suppleanter 

    (Nyvalg af 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter) 

7. Valg af revisor 

8. Eventuel 

    (under dette punkt kan der ikke fremsættes forsalg til afstemning/vedtagelse 

 

1. Dirigent: Christian - Referent: Joan 

20 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen.  

Mødet blev indledt med et mindeord og et minuts stilhed til ære for foreningens afdøde formand Bodil. 

Dirigenten konstaterede at mødet var indkaldt rettidigt – dirigenten påtalte dog, at bestyrelsen ikke havde 

udsendt regnskab, budget og indkomne forslag ud til medlemmerne før generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen accepterede situationen. 

 

2. Beretning: Annie 

Bestyrelsens beretning fortalte om året, der var gået. Der havde været lidt udfordringer omkring bestilling 

af kalv og lam, vi måtte udsende en ny forespørgsel hos medlemmerne. Men det hele endte med at gå op. 

I perioden trådte Inge Hertzum ud af bestyrelsen pga af andre gøremål. 

Foreningen havde deltaget i Albertslund kommunes Grøn Dag 5. maj, Der fik vi to nye medlemmer. Næste 

års Grøn dag er den 4. maj. Vi håber at mange vil deltage. Der er 30 års jubilæum på arrangementet. 

Vores 2 arbejdsdage var også gået som de skulle, der blev arbejdet, spist pølser og hygget. 

Mosens Dag 9. september var vi også repræsenteret – vi passede baren og salg af mad og drikke. Vores 

lamme-leverandør optrådte med hendes fårehunde.  

Udlevering af både lam- og kalvekød gik fint.  

Sidst på året den 29. december holdt vi nytårskur. 



3. Regnskab: Ebbe 

Det omdelte regnskab blev godkendt af forsamlingen. 

 

4. Indkomne forslag 

Bestyrelsen havde indstillet at datoen for afholdelse af generalforsamlingen blev ændret fra den ”1. uge i 

marts” til i ”marts måned”. 

Vedtaget. 

 

5. Budget: Ebbe 

Kassereren gennemgik det rundsendte budget . Vedtaget 

 

6. Valg 

Til nyt bestyrelsesmedlem blev Martin valgt.  

Som suppleanter blev Bjørn og Kjeld Søbøtker 

 

7. Valg af revisor 

Per Scheye havde givet tilsagn om genvalg. Vedtaget 

 

8. Eventuelt 

Her blev diskuteret et evt. bankskifte som bestyrelsen vil tage op.  

Der blev udtrykt tak til Erland, Jørgen og Joan for deres indsats i den forløbne periode. 

Lone opfordrede til, at når vi runderede ved pasning af dyrene, lige kunne hive et par engbrandbægere op. 

Snakken gik lystigt, mens det sidste kaffe og te blev drukket.  

Vi ser frem til den nye sæson. 

 

 

 

 

 

 

 


