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Mødereferat  
Ordinær generalforsamling i Hasseris Enge Kogræsserforening 

Dato: 27. februar 2018 

Mødedeltagere: Deltagerliste fremgår af sidste side 

Referent: Henrik Flyvholm Bak 

 

 

Dagsorden iht. vedtægter 
1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget, samt godkendelse heraf 
4. Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag og fastsættelse af kontingent 
5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer 
6. Valg af bestyrelse og eventuelle suppleanter 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 

 
Valg af ordstyrer og referent 
Som ordstyrer valgtes Lise-Lotte Jespersen 
Som referent valgtes Henrik Flyvholm Bak 
 
Generalforsamling var indkaldt rettidigt  
 
Bestyrelsens beretning  
Bestyrelsesformanden Jeanne Wislund Hansen fremlagde årets beretning for de fremmødte. 
Præsentationen er bilagt mødereferatet. 
 
Klargøring til ny sæson 6. april 2019 kl. 10.00, forvent 2 timer.  
 
På konto nummer: 9280-1940136705 skal depositum (1000,- kr.) og kontingent (200,- kr.) betales, senest 
d. 1. april 2019. 
 
Det er skrevet til referat, at Per Bundgaard overtager Thorkilds rolle.   
 
Præsentation af Per Bundgaard. Per fortalte kort om sig selv og sit forslag omkring æbletræer. 
 
Der blev kommenteret på græsslåning, leen synes ikke at være effektiv, der skal arbejdes på at finde en 
bedre løsning, således man sikre at græsset bliver slået hele vejen rundt. Per vil i den forbindelse evt. 
supplere med en ekstra kvie i perioder, hvor græsset gror hurtigt. 
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Kvierne forventes at blive sluppet på græs 13./14. april 2019. Hvis vejret ser ud til at blive koldt, udsættes 
udsætningen dog 8-14 dage.  
 
Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget, samt godkendelse heraf 
Regnskabet for 2018 blev gennemgået, regnskabet blev godkendt, dog med bemærkning fra kommunen 
om, at de fornødne bilag skal eftersendes. 
Regnskabet er vedlagt i præsentationen 
 
Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag og fastsættelse af kontingent 
Budgettet for 2019 blev gennemgået, og på baggrund heraf ønsker bestyrelsen kontingentet hævet fra 
100 kr. til 200 kr. om året pr. husstand. 
 
Kødprisen hæves fra 75 kr./kg til 80 kr./kg. Per Bundgaard påtager sig den fulde risiko for, hvad angår 
indkøb af kvier, trivsel (vand, mineraler, dyrelæge mv.), samt slagtning. 
 
Budgettet blev godkendt uden bemærkninger 
 
Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer 
Kontingentet hæves fra 100 til 200 kr., enstemmigt vedtaget. 
 
Kommentarer til antallet af medlemmer ift. til dyr. Bør vi finde flere medlemmer, så vi kommer op på 30 
eller flere medlemmer, der blev argumenteret for og imod.    
 
Æbletræer: Pers forslag – Kommunen vil evt. bidrage via CO₂-aflad fra flyrejser, der er interesse for at 
bestyrelsen går videre med forslaget. Det skal være muligt at kunne fravælge ordningen. 
 
5 køer: Per orienterede om, at der kan reguleres i mængden af kvier på græs.  
 
Inddeling af kødet, større stykker? Slagteren bør kun inddele alt efter ædelhed i kødet, således at der 
sker en fair fordeling – Det vil være muligt, at hvis der er 8 der gerne vil have større klumper kan 
slagteren gøre det. Tages op igen før slagtning. 
 
Ny slagter?  Det blev vedtaget, at der skal findes en mere lokal slagter af hensyn til bæredygtige årsager 
– lang transport, større CO2-udledning, samt at drive foreningen så lokalt som muligt (inden for Aalborg 
Kommune).  
 
Valg af bestyrelse og eventuelle suppleanter 
Til bestyrelsen blev Lise-Lotte Jespersen, Jeanne Wislund Hansen, Peter Exner, Lone Frandsen og Henrik 
Flyvholm Bak genvalgt 
Betina Amdisen Røjen genopstiller ikke på grund ad udmelding fra foreningen. 
Niels Højgaard Sørensen og Liselotte Jacobsen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen 
 
Valg af revisor 
Aalborg Kommune 
 
Eventuelt 
Hvorfor forsatte Thorkild ikke? – Per orienterede generalforsamlingen omkring grunden. Per er forpagter 
af jorden og problemet drejede sig omkring forpagtningsordningen.   
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Per orienterede omkring, at der kan findes 3 af samme slags kvier som sidst, samt 2 jerseykøer.  
 
Der sendes et kort ud, hvor marken er beliggende 
 
Per orienterede om, at der ifm. slagtning kan være en mulighed for bl.a. at tilkøbe mere fars, hvis der 
nogle der ønsker dette. 
 
Vandkvaliteten – Der er ikke taget vandprøve, men kommunen vurderer, at der ikke er problemer med 
vandkvaliteten. Der er ikke overløb af spildevand til åen. Det vil være muligt for foreningen at få 
telefonnummeret på vedkomne der fører tilsyn med åen.  
 
Læhegnet sættes først op, når solen står højt. 
 
To af de tilstedeværende andelshavere skrev sig om til ¼ kvie. De øvrige til 1/8 kvie. 
 
www.hasserisengeko.dk 
https://www.facebook.com/groups/825365314315706/  
 

 
 

 

 

Referatet er godkendt den: 

 

 

…………………………………………………………………………………………. 

Underskrift (bestyrelsesformanden)  

http://www.hasserisengeko.dk/
https://www.facebook.com/groups/825365314315706/
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Deltagerliste 

• Henrik Flyvholm Bak 

• Eske W Pedersen 

• Lise-Lotte Jespersen 

• Stine Gro Jespersen 

• Peter Exner 

• Andreas Kappel 

• Lars Holt Kristensen 

• Jeanne Wislund Hansen 

• Sigurd Schelde Andersen 

• Niels Højgaard Sørensen 

• Ole Jacobsen 

• Liselotte Jacobsen 

• Kasper Nyhus Stenholt 

• Martin Hjorth Andersen 

• Johs Beck Jensen 

• Michael Skøtt Jensen 

• Poul Tradsborg 

• Zacharias Madsen 

• Per Bundgaard 

 


