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Mødereferat  
Ordinær generalforsamling i Hasseris Enge Kogræsserforening 

Dato: 27. februar 2020 

Mødedeltagere:  Jeanne, Lise Lotte, Stine, Henrik, Bitten, Lars, Poul, Andreas,  
  Jakob, Martin, Alexander og Per Bundgaard (Landmandskonsulent) 

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. 
Beretningen blev godkendt uden anmærkninger. Præsentationen er bilagt mødereferatet. 
 
På konto nummer: 9280-1940136705 skal depositum (1000,- kr.) og kontingent (200,- kr.) betales, senest 
d. 1. april 2020. 
 
Det er skrevet til referat, at Per Bundgaard forsætter som landbrugskonsulent i 2020.   
 
Kvierne forventes at blive sluppet på græs primær/medio april 2020. 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 2019 blev gennemgået, regnskabet blev godkendt, dog med bemærkning at hensætning 
til vedligeholdelse af foreningsudstyr bør fremgå af regnskabet.  
Revideret regnskab er vedlagt referatet 
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Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag og fastsættelse af kontingent 
Budgettet for 2020 blev gennemgået. Ingen ændringer i kontingent. 
Budgettet blev godkendt uden bemærkninger 
 
Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer 
1 Kødkvalitet: Der var bred enighed om at farsen har været meget fed, enkelte medlemmer har også 
oplevet meget fedt på udskæringerne.  
Per orienterede om, at der kan gøres noget ved fedtet i det hakkede kød, men ikke på udskæringerne. 
 
Der blev spurgt til om det er muligt at få andre kødracer blandet sammen med jersey eller evt. rene 
kødkvæg. Per redegjorde ud fra en klimamæssig betragtning, hvorfor det vil være fordelagtigt at vælge 
en blandingsrace. Derudover orienterede Per om, at han har erhvervet kvierne til i år. Det blev på mødet 
enstemmigt vedtaget, at Per forsøger at finde andre blandingskombinationer til sæson 2021 og 
fremsender forslag til bestyrelsen.   
 
Per Henviser til foreningensmedlemmer, at hjemmesiden 
https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/velfaerdsdelikatesser bør besøges.   
 
2 Prisen på kødet: Enkelte medlemmer synes prisen er lidt i den høje ende ift. andre foreninger, og 
kunne derfor godt tænke sig at vide om prisen kunne sænkes. 
 
Per vurderer, at han vil have svært ved at sænke prisen, uden at han vil få risiko for at gå i minus. 
Derudover blev det oplyst at prisen pr. kg indeholder følgende: Indkøb af kvier (opdræt 14 måneders 
alderen), transportomkostninger, slagtning, og al risiko for dyrenes velbefindende, herunder vandtanke 
mv. ved ekstrem tørke, mineralspand mv.  
 
3 Æbletræer: Bestyrelsen foreslår at der i år skal forsøges at plante enkelte æbletræer på arealet. Poul 
forslog dertil vinstokke. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
Per foreslog at man tager kontakt til en planteskole for at høre dem ad omkring kasserede eller lettere 
beskadige træer.  
 
4 Sociale aktiviteter: Bestyrelsen foreslår at der i år skal afholdes mindst et arrangement i foreningsregi. 
Det blev på mødet vedtaget at der arbejdes henimod et sommerarrangement med besøg på Pers gård 
samt et arrangement som sæsonafslutning, hvor der frikøbes kød til fællesspisning.  
 
Valg af bestyrelse og eventuelle suppleanter 
Til bestyrelsen blev Lise-Lotte, Jeanne, Peter Exner og Henrik genvalgt 
Lone Frandsen genopstiller ikke. 
Poul og Bitten blev valgt som suppleanter til bestyrelsen 
 
Valg af revisor 
Aalborg Kommune 
 
Eventuelt 
Hvordan får vi flere medlemmer, da foreningen p.t. er nede på 15 medlemmer:  

• Det skal være muligt at have et medlemskab hvor der købes andele af 10 kg for at kunne 
tiltrække bl.a. studerende, forslaget blev vedtaget. 

• Foreningsmedlemmer opfordres til at gøre reklame i nærmiljøet 
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• Der trykkes flyers til omdeling, Per Bundgaard vil bl.a. gerne være behjælpelig med uddeling ved 
arrangement.  

 
Links: 
Hjemmeside: www.hasserisengeko.dk 
Facebookgruppe for medlemmer: https://www.facebook.com/groups/825365314315706/  
Facebookside for eventuelle følgere: https://www.facebook.com/Hasserisengeko/ 
 
 

 
Referatet er godkendt den: 05-03-2020 

 

 

…………………………………………………………………………………………. 
Underskrift (bestyrelsesformanden) 


