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Dato: 8. februar 2017

Referat fra arbejdsgruppemøde om planlægning af stiftende generalforsamling
for kogræsning i Brede
Tilstede: Henrik Halberstadt, Ida Lindquist, Morten Vad Hansen, Svenn Horsgård, Benedikte Lertoft, Christina Hedlund, Kevin McGwin, Søren Mortensen, Jørgen Nicolaisen, Jens Ockelmann og
Hans Nielsen (referent).
Afbud: Marianne Sørensen og Niels Grenaa.
Ad 1: Præsentationsrunde
Refereres ikke.
Ad 2: Valg af dirigent
Jens Ockelmann blev valgt
Ad 3: Fastlæggelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev godkendt.
Herefter gav Hans Nielsen en redegørelse for, hvad der var sket siden mødet den 17. januar.
Han havde talt med Niels Bodilsen i Lynge, som var meget interesseret i at levere køer til os.
Hvis vi skulle have køer med kalve, skulle vi betale for omkostningerne ved at få dem gjort
drægtige, når de er i brunst i maj, medmindre der også kommer en tyr i folden, og det ønsker
vi ikke af sikkerhedsmæssige grunde. Der var bred enighed om, at vi i år får 2 køer, og at vi
så til næste år kan tage stilling til, om vi også vil have kalve.
Det var OK for Niels Bodilsen, at der ikke var hegn langs Brede Dam, selv om det ikke helt
kan udelukkes, at de vil svømme ud i dammen.. Han vil gerne levere wrap mod betaling, så
vi kan fodre dem lidt, hvis der ikke er nok græs i folden, så de kunne blive i folden hele
sommeren. Han oplyste, at køerne var meget glade for rugbrød, og at de hurtigt vil blive
trygge og spise af vores hænder, hvis vi har lidt foder til dem, når vi fører tilsyn med dem.
Han ville gerne have et lille skilt ved folden, hvor der stod, at man kunne købe kød hos ham.
Han var med på, at dyrene kom i maj og blev hentet igen omkring 1. oktober.
Han ville gerne invitere bestyrelsen op på son gård i Lyngbe april, så vi kan se hans dyr og
samtidig aftale indhold i kontrakt m.m.
Ad 4: Forslag til foreningens navn og formål
Det blev besluttet, at foreningens navn bliver ”Brede Kogræsserforening”, og at formålet
bliver følgende:
”Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i forbindelse med:
- at foretage naturpleje med kvæg af eng og skovmose ved Brede, og
- at give borgerne mulighed for at opleve græssende dyr i lokalområdet.”
Ad 5: Forslag til foreningens vedtægter
Oplægget til vedtægter blev gennemgået og vedtaget med følgende ændring udover rettelser
af stavefejl:
I § 4 ændres ”Medlemmerne” til Medlemmer”.

Ad 6: Forslag til størrelse af kontingent
Kontingentet behøver ikke dække alle foreningens omkostninger, da nogle af dem kan dækkes ved at af søge midler hos fonde eller virksomheder.
Det blev besluttet at kontingentet for 2017 foreslås fastsat til 100 kr./person og 150 kr./ husstand.
Ad 7: Fastlæggelse af dato, dagsorden og indhold af generalforsamlingen
Det blev besluttet, at generalforsamlingen afholdes torsdag den 9. marts kl. 19.30 i Fuglevad
Vandmølle. Hans udsender forslag til dagsorden til arbejdsgruppen med frist for ændringer
og udsender derefter dagsordenen til dem, der har henvendt sig om projektet.
Ad 8: Forslag til kandidater til bestyrelsen
Følgende meddelte, at de geren ville opstille til bestyrelsen:
Morten Vad Hansen, Benedikte Lertoft, Christina Hedlund, Kevin McGwin, Jens Ockelmann og Hans Nielsen.
Ad 9: Evt:
Det blev besluttet, at bestyrelsen konstituerer sig den 9. marts efter den stiftende generalforsamling, så vi straks kan gå i gang med at få oprettet en bankkonto og hurtigt kan få indgået
en aftale med kommunen. Alle der opstiller til bestyrelsen bedes overveje, om de vil opstille
til posterne som formand, næstformand og kasserer.
Det blev besluttet, at Hans Nielsen på vegne af Danmarks Naturfredningsforening ansøger
Fogs Fond om støtte til foreningen, da ansøgningsfristen formentlig er overskredet den 9.
marts.
(De kommende ansøgningsfrister til Fogs Fond viser sig at være den 28. februar og den 25.
april, og da vi skal bruge penge inden 1. maj, kan vi ikke vente med at ansøge til den 25.
april.)
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