Referat af generalforsamling i Hasseris Enge Kogræsserforening
11.02.2021.
Deltagere: Jeanne Hansen, Erling Jensen, Josephine Kinnberg, Henrik Bak Pedersen og Lise-Lotte Jespersen.
Per, landbrugskonsulent kl. 20.15
1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Jeanne
Referent: Lise-Lotte
2. Bestyrelsens beretning
Formandens beretning: Se præsentation
Bemærkninger til formandens beretning:
Erling: Velfungerende forening, lækkert kød, fine udskæringer.
3. og 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget, samt godkendelse
Regnskab: Henrik gennemgik regnskabet – se præsentation
Spørgsmål til regnskab: Dyrt med bankkonto – Prisen er blevet forhandlet med banken, men det er blevet
dyrt, da bankerne har store udgifter i forbindelse med at sikre at der ikke sker hvidvaskning.
Regnskab og budget vedtaget.
5. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag fra medlemmer.
Bestyrelsen har stillet 2 forslag om ændring af § 10, der omhandler valg til bestyrelse. Begge forslag går på
at sikre kontinuitet ved at forlænge perioden til valg for 2 år ad gangen.
Forslag 2 blev vedtaget enstemmigt, dog med en sproglig opstramning af teksten. Men enighed om 2-årig
valgperiode og at bestyrelsen konstituerer sig selv.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
Valg til bestyrelse:
Erling valgt til bestyrelsen og Josephine valgt som suppleant.
7.

Valg af revisor

Vedtaget at fortsætte med Aalborg Kommune
8. Spørgsmål til Per (Landbrugskonsulent)
Herefter deltog Per i mødet med en snak om baggrunden for dyrene. For at sikre mælkeproduktionen skal
jerseykøerne have kalv hver år. Kalvene sikres herved et værdigt liv.

God blanding af race (roligt dyr med god smag)
Forventer 5 dyr også næste sæson. Passer godt til marken.
Æbletræer fortsat en mulighed – overvejes senere på sæsonen.
Link: Bundgård økologi : https://www.facebook.com/Bundgaard78/
https://www.onsildslagtehus.dk/
Slagter: Næste år vakuumpakket kød med sedler, med logo og sporbarhed. Forskellige holdninger til
hvorvidt kødet skal være grov/finparteret.
Dyrene forventes på græs primo maj 2021. (Per giver besked 14 dage før)

