
Store Vejleå Kogræsser- og Naturplejeforening

Referat fra
Generalforsamlingen

mandag den 22. marts 2010
 Formanden, Ebbe Sørensen bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen.
 Formanden henviste til den udsendte dagsorden med punkterne:

1. Valg af dirigent og referant
2. Bestyrelsens beretning for 2008
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Budget og andele
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
 
1. Ordstyrer Per Scheye og referant Ebbe Sørensen 
2. Ebbe Sørensen oplæste bestyrelsens beretning med følgende konstituering af bestyrelsen: 

Formand Ebbe Sørensen
      Kasserer Karl Ole Lambert
      Information Jørgen Hansen
      Transport Flemming Ethelberg
      Teknik Bent Skovsbøll
      Suppleant Karsten Wenneberg
      Efter et par spørgsmål fra Generalforsamlingen blev beretningen enstemmigt vedtaget.       
3. Regnskabet, der viste en balance på kr.6.584,40  blev gennemgået af Karl Ole Lambert. Efter et 

par enkelte spørgsmål, som blev besvaret, blev regnskabet godkendt. . 
4. Ingen indkomne forslag
5. Budgettet blev gennemgået af Karl Ole Lambert. Kassereren oplyste, at prisen for lam sidste år 

var sat for lavt. Omkostningerne for indkøb, transport og slagtning var steget, så der var 
nødvendigt at forhøje prisen noget.  

      Pris for andele blev: Angus kalve                    56,00 / kg
                                       Højlænder kalve             61,00 / kg
                                       Lam                              950,00 / stk

                                         Medlemsgebyr             200,00
        a´conto indbetalingerne blev sat til følgende:
        ¼ kalv + 1 lam kr.2250,-  ¼ kalv  kr. 1600,- 1 lam kr. 950,00 + medlemsgebyr for alle andele.
        Indkøbspriser samt priser for slagtningen af lam kendes endnu ikke. Dette kan betyde, at der 
        eventuelt vil ske en regulering af priserne.

6. Ebbe Sørensen, Jørgen Hansen, Flemming Ethelberg, Karl Ole Lambert og Bent Skovsbøll
blev valgt til bestyrelsen.

  7.   Karsten Wenneberg og Joan Jakobsen . 
8.  Per Scheye blev valgt til revisor
9.  Kassereren Karl Ole Lambert oplyste, at foreningen vil skifte bankforbindelse til Nordea A/S
     Årsagen til skiftet er at omkostningerne for en foreningskonto er mindre hos Nordea A/S
     Jørgen Hansen oplyste at Kommunen afholder den såkaldte ”Grønne Dag” 
     24. april 2010 kl. 10-14
     Kalvene forventes at komme på marken lørdag den 8. maj 2010 kl. 10.00
     Nærmere meddelelse vil blive udsendt

Ebbe Sørensen takkede bestyrelse og medlemmer for det store arbejde der var gjort i 2009.
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Uden en samlet indsats var det umuligt at nå det ønskede resultat. Meddelelsesbogen var et 
godt redskab til at informere om hvad der skete på marken, og sluttede med håbet om et godt 
samarbejde i indeværende år.

 Ebbe Sørensen
Referent

Beretning for 2009
Ved første bestyrelsesmøde efter Generalforsamlingen 30.marts 2009 konstituerede 

bestyrelsen sig som følger:
                                        Formand Ebbe Sørensen
                                        Kasserer Karl Ole Lambert
                                        Information Jørgen Hansen
                                        Transport Flemming Ethelberg
                                        Teknik Bent Skovsbøll
                                        Suppleant Karsten Wenneberg

Bestyrelsen var enig i, at Jørgen Hansen var overbebyrdet med arbejdet som kasserer, 
kontaktperson, og tilsynsførende. Derfor skulle opgaverne deles op, og posten som kasserer 
skulle overgå til Karl Ole Lambert.  Af praktiske hensyn vil overdragelsen af regnskabet ske
ved afslutningen af sæsonen.

Sæsonen startede som planlagt i begyndelsen af maj måned med det normale antal af kalve, 
får og lam til naturplejen på vort område.  Arealerne blev som sædvanligt passet godt af 
dyrene.  Arbejdsdagene blev planlagt til 13. september 2009, Mosens dag. De opgaver som hen 
af vejen opstod, blev omgående løst at den trofaste kerne af medlemmerne der stiller op når 
der bliver kaldt. 
De planlagte opgaver som opretning af hegn, oprydning, renovering af fangstfold og skur blev 
på grund af arbejdspres udsat til 2010.

Vinter perioden, som var / er mere kold end tidligere, har gået godt. Kalvene har fået rigeligt 
mængder af hø, samt strøelse i skuret. På grund af frosten, har det været nødvendigt at fylde 
vandingstrugene op to gange dagligt. 

Som det fremgård af indkaldelsen til Generalforsamlingen, så har én af vore  trofaste 
leverandører af kalve, nemlig ko nr. 831, igen givet os en ny kalv den 19.02.2010.  Det var en 
kold periode at kælve i, så Jørgen Hansen kontaktede omgående Niels Poulsen samt 
Dyregården, for at få vejledning om hvad vi eventuelt skulle gøre med ”mor og barn”. Skulle 
de på stald, eller blive på marken?. Der var enighed om at de skulle blive på marken, og være 
under særligt opsyn.  Det har da også gået godt, kalven trives fint og vokser godt.
 
Tilsynet med areal og dyr forløb i den forgangne sæson igen uden problemer. Der skrives 
flittigt i meddelelsesbogen.  Telefonkæderne fungerer ligeledes godt. Opstår der problemer, så 
får vi omgående oplysninger herom, tak for det.
Resultaterne af sæsonens arbejde fik vi jo alle i november måned. Vægtfordelingen lå mellem 
50 og 80 kg.  Alle havde derfor mulighed for at få en passende portion. Udleveringen af 
lammekød gik som planlagt, og vi kan endnu engang bemærke, at den gennemsnitlige holder 
de ønskede 20 kg til 25 kg. 
Samarbejdet med vore leverandører, Niels Poulsen, kalve og Per Høst, lam samt slagteriet 
forløb som sædvanligt uden problemer.  
Bestyrelsen takker hermed for det gode samarbejde i 2009.    
Med venlig hilsen Ebbe Sørensen
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