Referat af Store Vejleå Kogræsser- og naturplejeforenings generalforsamling
den 08.05.2021
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent: dirigent blev Christian Hansen og referent blev Henrik Hertz.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år: Blev godtaget (Se vedhæftet bilag).
3. Aflæggelse af revideret regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor: Blev godtaget
(se vedhæftet bilag). Største enkelt udgift er en buskrydder og en kabeltromle.
4. Rettidigt indkomne forslag: Ingen indkommende forslag.
5. Fremlæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent:
Budget for 2021 blev godkendt, dog der var spørgsmål til, hvis alle dyreandele ikke blev solgt,
hvordan er man så økonomisk ansvarlig? Der blev givet det svar, at det er foreningens likvide midler
som kan bruges i et sådan tilfælde og ingen hæfter personligt.
Kontingentet er fastsat til kr. 250,00 ved 2 andele kr. 375,00 ved 3 andele og kr. 500,00
ved 4 andele. (se vedlagte bilag)
Depositum for en ¼ kalv kr. 2000,00 1/8 kalv kr. 1000,00, og 1/1 Lam kr. 1250,00.
6. Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter:
Følgende personer blev valgt til bestyrelsen:
Henrik Hertz Formand
Anni Bruhn Kasser
Bjørn Hansen Kommunikationsansvarlig
Karsten Wenneberg
Gerhard Lund
Valg af suppleanter:
Kjeld Søbøtker
Stella Randal
Bestyrelsen har konstituere sig på bestyrelsesmøde den 12 maj 2021.
7. Valg af revisor: Per Sheye
8. Eventuelt: Under dette punkt meddelte Ebbe Sørensen, at han efter mange år ønskede at trække
sig ud af bestyrelsen, da Ebbe mente, at der skal nye kræfter til. Ebbe har gjort en kæmpe indsats i
foreningen siden 1996, hvor Ebbe begyndte i foreningen.
Karsten Wenneberg takkede Ebbe for et langt og frodigt samarbejde og ikke mindst for Ebbes store
virke i foreningen.
Da vores tidligere leverandør af lam er stoppet, har vi lavet en ny aftale med levering af lam fra
Kristiansholm Fåreavl af racen Zwartbles og man er meget velkommen til at besøge Kristiansholm
fåreavl på Skælskør Landevej 16 4262 Sandved, hvor der også findes en gårdbutik med produkter
med vævede ting af uld fra får og lam. Deres hjemmeside er: www.kristiansholm.dk
BEMÆRK Lammene forventes slagtet ultimo august primo september da de er født i marts
og der vil være en slagtet vægt på ca. mellem 22 og 26 kg.
Der vil også være et event ved foldene, når får og lam bliver klippet. (Dato og tid vil blive
meldt ud).

Vores leverandør af kalve Niels Poulsen, vil holde åbent hus den 4 september 2021.
Nærmere info. vil tilgå medlemmerne.
Der vil blive afholdt GRØN DAG 18 september 2021.
Der er arbejdsdag på foldene søndag den 06 juni kl. 10:00 – 14:00
Stella Randal foreslog, at der bliver oprettet en lukket Facebook gruppe, hvor man bl.a. kunne bytte
vagter m.m. Dette var der tilslutning for.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Også en stor tak til Joan og Erland for hjælpen med brød og kaffe til os alle.

Henrik Hertz

