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Referat fra 

Generalforsamlingen 

Lørdag den 10. marts 2012 

I I/S Vallensbæks Moses lokaler 
 

 

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

takkede Erland Jacobsen for lånet af lokalerne.  

 

 

 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 og referent Ebbe Sørensen. Ordstyreren erklærede generalforsamlingen for lovlig 

indvarslet, idet indkaldelserne var udsendt tidligere end de to uger som foreningens vedtægter 

kræver det. 

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

sammensætning:   

Formand Ebbe Sørensen 

      Kasserer Karl Ole Lambert 

      Information Jørgen Hansen 

      Bestyrelsesmedlem Flemming Ethelberg 

      Bestyrelsesmedlem Bent Skovsbøll 

      Suppleant Karsten Wenneberg 

      Suppleant Joan Jacobsen 

      Beretninger blev herefter enstemmigt godkendt.       

       

3. Kassereren Karl Ole Lambert gennemgik regnskabet med noterne. Orienterede om et medlem, 

som ikke kunne acceptere den vægtangivelse som der var noteret på kasserne. Problemet var 

løst gennem er forhandling med medlemmet. Bestyrelsen vil undersøge om det er muligt at få 

en vægt på bilen, således at vi fremover kan undgå et lignende problem. Efter et par enkelte 

spørgsmål, som blev besvaret, blev regnskabet enstemmigt godkendt.    

4. Ingen indkomne forslag.  

5. Budgettet blev gennemgået af Karl Ole Lambert. Det blev diskuteret om prisen for lam skulle 

afregnes efter kg pris såfremt der var for stor vægtforskel. Anni Skovsbøll spurgte hvor stor 

vægtforskellen skulle være før der skulle betales en kg pris. Der var enig hed om 5 kg skulle 

være grænsen for en overgang til afregning i kg.   

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

                                       Lam                                975,00 / 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. 975,00 + derudover medlemsgebyr for 

alle andele. 

                         

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

blev genvalgt til bestyrelsen. Karl Ole Lambert ønskede ikke at fortsætte. Nyt 

bestyrelsesmedlem blev Chris Formann, Albertslund 

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

8.   Per Scheye blev valgt til revisor 

9.   Et medlem ønskede at der skulle gøres mere reklame for den fælles arbejdsdag i marken. 

      På bestyrelsens vegne takkede Ebbe Sørensen kassereren Karl Ole Lambert for hans arbejde i  

      det forgangne regnskabsår.  

        Da ikke flere ønskede ordet under eventuelt, takkede Ebbe Sørensen bestyrelse og medlemmer  

        for det store arbejde der var gjort i 2011. 

 

Ebbe Sørensen/ Referent 

 

 


