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Referat fra 

Generalforsamlingen 

mandag den 7. marts 2011 
 

 

 Formanden, Ebbe Sørensen bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. 

 

 

 Formanden henviste til den udsendte dagsorden med punkterne: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning for 2010 

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Budget og andele 

6. Valg af bestyrelse 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

  

1. Ordstyrer Per Scheye og referent Ebbe Sørensen  

2. Ebbe Sørensen oplæste bestyrelsens beretning. I perioden havde bestyrelsen haft følgende 

sammensætning:   

Formand Ebbe Sørensen 

      Kasserer Karl Ole Lambert 

      Information Jørgen Hansen 

      Transport Flemming Ethelberg 

      Teknik Bent Skovsbøll 

      Suppleant Karsten Wenneberg 

      Suppleant Joan Jacobsen 

       

      Dele af beretningen blev diskuteret. Jørgen Hansen kunne bekræfte, at det hakkede kød kom  

      fra den andel, som blev udleveret. Ebba Frost Nielsen gjorde indsigelse mod beretningens  

      omtale af gennemsnitsvægten på lammene. Der var lam som var nede på 11-12 kg. Denne  

      indsigelse blev taget til efterretning.  

      Generalforsamlingen godkendte herefter beretningen.         

3. Regnskabet viste en balance på kr.191.160,89, med en kassebeholdning på kr.11.365,14  

Regnskabet blev gennemgået af Karl Ole Lambert. Efter et par enkelte spørgsmål, som blev 

besvaret, blev regnskabet godkendt.   

4. Ingen indkomne forslag. Bestyrelsens forslag om en udskæringen af kalvekød med en mindre 

andel af hakket kød blev sat til afstemning. Afstemningens resultat var tæt på 50/50. 

Bestyrelsen vil herefter prøve, om det er muligt at få kalvekødet leveret i to former for 

udskæringer. Udskæringen med mindre hakket kød vil betyde en prisforhøjelse på kr. 1,00 pr. 

kg.  

5. Budgettet blev gennemgået af Karl Ole Lambert. Lone Helmsted og Lars Bremer mente, at en 

kassebeholdning på kr. 10.000,- var nødvendigt for at kunne modstå uventede udgifter. Det var 

også nødvendigt med en kontingentforhøjelse, da budgettet viste et underskud på kr. 13.343,- 
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Et forslag fra Jørgen Hansen om at sætte prisen for kalvekød op, såfremt der blev underskud på 

regnskabet, blev herefter vedtaget.   

       

      Pris for andele blev: Angus-kalve                    56,00 / kg 

                                       Højlænder-kalve              61,00 / kg 

                                       Lam                                950,00 / stk 

                                         Medlemsgebyr               200,00 

         

        Á conto indbetalingerne blev sat til følgende:    

¼ kalv + 1 lam kr.2.250,-  ¼ kalv  kr. 1.600,- 1 lam kr. 950,00 + derudover medlemsgebyr for 

alle andele. 

        Der bliver sandsynligvis ingen mulighed for at få kød fra Højlandskalve i 2011.                  

6. Ebbe Sørensen, Jørgen Hansen, Flemming Ethelberg, Karl Ole Lambert og Bent Skovsbøll 

blev genvalgt til bestyrelsen. 

  7.   Karsten Wenneberg og Joan Jakobsen blev genvalgt som suppleanter.  

8.   Per Scheye blev valgt til revisor 

9.   Karl Ole Lambert opfordrede flere til at deltage i arbejdet på marken.  

      Jørgen Hansen oplyste, at vor nye leverandør af lam, vil træne sine hyrdehunde på arealerne.   

      Der vil blive udsendt meddelelse, så der bliver mulighed for at overvære træningen. 

      

Kalvene forventes at komme på marken i begyndelsen af maj 2011. Nærmere meddelelse vil blive 

udsendt 

        

Ebbe Sørensen takkede bestyrelse og medlemmer for det store arbejde der var gjort i 2010. 

 

Ebbe Sørensen/ Referent 
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Beretning for 2010 
                                                                                                                                                        

 

Ved første bestyrelsesmøde efter Generalforsamlingen 22. marts 2010 konstituerede 

bestyrelsen sig som følger: 

                                         

                                        Formand Ebbe Sørensen 

                                        Kasserer Karl Ole Lambert 

                                        Information Jørgen Hansen 

                                        Transport Flemming Ethelberg 

                                        Teknik Bent Skovsbøll 

                                        Suppleant Karsten Wenneberg 

                                        Suppleant Joan Jacobsen 

 

Arbejdet med at aflaste Jørgen Hansen, og overdrage arbejdet som kasserer til Karl Ole 

Lambert er gået planmæssigt. Det var aftalen, at overdragelsen skulle ske ved afslutningen af 

sæsonen.  Det lykkedes for bestyrelsen at nå dette inden for den fastsatte tidsfrist. Alt med 

hensyn til økonomi er hermed overtaget af Karl Ole Lambert. Foreningens konto er overført 

til Nordea A/S, som er en billigere bankforbindelse sammenlignet med Danske Bank A/S.  

Bestyrelsen er enig om, at den daglige praksis vedrørende vedtægten om medlemskontingentet 

skal strammes op. Kontingentet dækker jf. vedtægterne op til to andele. Ønskes yderlige 

andele, hæves kontingentet med kr. 100,- pr. andel. Dette blev indført for at fordele 

foreningens omkostninger på en mere retfærdig måde. Bestyrelsen pointerer ligeledes, at 

medlemmerne først opnår ret til en andel, når depositummet d.v.s. acontobeløbet er indbetalt.   

 

Sæsonen startede som planlagt i begyndelsen af maj måned med 12 kalve + en delvis nyfødt, 

som 831 kælvede i februar måned.  12 får og 20 lam deltog i  naturplejen på vort område.  

Arealerne blev som sædvanligt passet godt af dyrene.  De små problemer, som opstod - det 

kunne være en kalv uden for hegnet, et lam som haltede, en hængende tråd i hegnet - blev 

omgående løst af den trofaste kerne af medlemmer, der stiller op, når der bliver kaldt.  

Arbejdet med fangstfolden, som står overfor en tiltrængt renovering og en mere praktisk 

udformning, forsøges gennemført i foråret 2011. 

 

Hen på sommeren blev vi klar over, at vi skulle finde en ny leverandør af lam. Per Høst ville 

sælge sin ejendom, og den nye ejer ville ikke overtage husdyrholdet. Bestyrelsen = Jørgen 

Hansen gik omgående i gang med at undersøge mulighederne for at finde en ny leverandør. 

Det lykkedes for Jørgen Hansen at få opgaven løst, og vi forventer i nærmeste fremtid at få en 

skriftlig aftale med den nye leverandør, som er Lone Østergård i Kirke Hyllinge. Lammene 

som kommer, er af racen Gotland.  Racen er svensk og er såkaldte korthalefår og er egentligt 

avlet som uldfår. Er der nogle af medlemmerne, som ejer en rok, er der nu en mulighed for at 

spinde sit eget strikkegarn. Ifølge de hidtidige informationer kan vi holde indkøbsprisen på 

lam som tidligere. 

 

Vinterperioden, som igen i år har været lang og kold, er gået godt. Kalvene har fået rigelige 

mængder af hø, samt strøelse i skuret. På grund af frosten har det været nødvendigt at fylde 

vandingstrugene op to gange dagligt. Ko nr. 831 er drægtig igen. Familieforøgelsen forventes 
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at ske inden for en måneds tid. Ko og kalve har det tilsyneladende godt, ser velnærede ud og 

har fået en meget tyk pels for at kunne modstå kulden. I vinterens løb har vi haft en aftale om 

at der var heste på den ene fold. Det er med til at give liv på arealerne i vinterperioden.  

  

 

Tilsynet med areal og dyr i den forgangne sæson forløb er atter forløbet uden problemer. Der 

skrives flittigt i meddelelsesbogen.  Telefonkæderne fungerer ligeledes godt. Opstår der 

problemer, så får vi omgående oplysninger herom. Tak for det. 

 

Lørdag den 11. september 2010 var foreningen inviteret på besøg hos vor leverandør af kalve, 

Niels Poulsen. Turen startede med et besøg på slagteriet i Stensved, hvor slagtermesteren viste 

rundt, samt gav en redegørelse for deres arbejdsgang. Det skal fremhæves, at slagteriet 

arbejder efter en meget høj standard, hvor vi kan være sikre på, at vi får vort eget kød 

tilbage. Renholdelsen og hygiejnen er også i top, hvilket er med til at højne kvaliteten på 

kødet.  Efter rundvisningen på slagteriet kørte vi til Møn, hvor vi gik på markvandring på 

Niels Poulsens marker. Niels Poulsen orienterede os grundigt om dyrehold, naturpleje og 

arkæologiske fund på markerne. På en af markerne var det muligt at finde store mængder af 

flint fra en gammel redskabsproduktion. Meget interessant. Svampejagt nåede vi også, da en 

af deltagerne har erfaring på dette område og kunne give os gode råd under jagten. Den 

medbragte madkurv blev indtaget under hyggelige former. Dagen sluttede med grillet 

oksesteg og medbragte salater, samt svampestuvning fra dagens høst.  Ingen fik 

”bersærkergang” eller hallucinationer, efter at have spist af stuvningen, så jeg formoder at 

alle svampene kunne spises. I alt en lærerig og fornøjelig dag. 

 

Resultaterne af sæsonens arbejde fik vi jo alle i november måned. Vægtfordelingen på 

kalveandelene lå mellem 50 og 80 kg.  Alle havde derfor mulighed for at få en passende 

portion. Det nye system med udlevering af det parterede kød i papkasser med tydelig 

angivelse af nr. og kg. betyder en stor lettelse ved transport, ved udleveringen til 

medlemmerne, samt ved det efterfølgende regnskab. Bestyrelsen har diskuteret udskæringen 

af kalvekød. Der har været bemærkninger til den forholdsvis store mængde af hakket kød. 

Bestyrelsen vil under ”Indkomne forslag” stille et forslag om at ændre på udskæringen, 

således at andelen af hakket kød bliver mindre. 

Udleveringen af lammekød gik som planlagt, og vi kan endnu engang bemærke, at den 

gennemsnitlige vægt holder de ønskede 20 kg. For fremtiden kan det forventes at vægten 

bliver en smule lavere på grund af den nye race, men der er nogen usikkerhed om det. 

 

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 2010.     

 

Med venlig hilsen 

 Store Vejleå Kogræsser- og Naturplejeforening 

     

 

Ebbe Sørensen 
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