
 

 
 

 
 

Dato: 13. marts 2017 
 
Referat for  
Stiftende generalforsamling for Brede Kogræsserforening torsdag den 9. marts i 

Fuglevad Vandmølle. 
 
1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Louise Ømann 
Referent: Benedikte Lertoft 
 
Tilstede var ca. 20 fremmødte. 
 

2.   Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt uden anmærkninger. 
  
3. Redegørelse for de hidtil fremkomne ideer og forslag til projektets indhold 

Godkendt uden anmærkninger. 
Jørgen Nikolaisen har udarbejdet en fin og gennemarbejdet tegning over forslag til foderfold – 
med materialevalg i naturmateriale – ”Kalmarplanker”. En mindre gruppe arbejder videre med 
forslag, jævnfør separat korrespondance. 

 

4. Vedtagelse af vedtægt vedr. foreningens navn og hjemsted (§ 1) 

 Vedtaget uden anmærkninger. 
  

5. Vedtagelse af vedtægt vedr. foreningens formål og medlemsoptagelse (§ 2-3) 
 Vedtaget uden anmærkninger.  
 
6. Vedtagelse af vedtægt vedr. medlemsforpligtigelser og regnskab (§ 4-5): 
 Vedtaget uden anmærkninger.  
 Medlemsforpligtigelser: Det blev foreslået, at kopasser turnus optimalt tildeles for nogle dage 
 ad gangen. Dette vil tilgodese en større fornemmelse for dyrenes velfærd. Hans nævnte, at ko-
 passere vil blive trænet ved et fælles arrangement mhp at lære dyr og tilsynsopgaver at kende.  
  
7. Vedtagelse af vedtægt vedr. generalforsamlinger (§ 6-9) 
 Vedtaget uden anmærkninger. 
 Generalforsamling indkaldes med 2 ugers varsel, forslag kan indgives indtil en uge før. 
 I græsningsaftale med landmand skal betydningen af ”ejer” kontra ”plejer” afklares. 
 Dyr sættes ud i folden medio maj og hjemhentes igen i oktober. 
 Tilfredshed med landmand/koavler evalueres årligt. 
 Der blev rejst spørgsmål omkring forsikringsforhold. Hvis koen stikker af?  Det vil være 
 dækket af ejers/landmand ansvarsforsikring. 
 Hvis koen sidder fast i mose/sump ved Mølleåen: hvem dækker omkostninger hvis koen skal 
 trækkes fri af Falck? Overgives til bestyrelse. 
 
8. Vedtagelse af vedtægt vedr. bestyrelsen (§ 10) 
 Vedtaget uden anmærkninger.  
 
9.  Vedtagelse af vedtægt vedr. vedtægtsændringer og foreningens opløsning (§ 11-12) 
 Vedtaget uden anmærkninger.  
 

10. Fastsættelse af kontingent 
 Etårigt kontingent på 100 kr. årligt per husstand. Blev vedtaget uden anmærkninger 
 Kraftfoder og wraps (græs til fodring) dækkes af kontingent. 
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11. Valg af bestyrelse 
 Under sidste møde meldte 6 personer sig som mulige kandidater til bestyrelsen.  
 Under mødet den 9. marts meldte 2 personer yderligere sig som kandidater til bestyrelsen. 
 
 Følgende blev valgt til bestyrelsen 

• Kevin McGwin 

• Hans Nielsen 

• Morten Vad Hansen 

• Christina Hedlund 

• Jens Ockelmann 

• Benedikte Lertoft 

• Ida Lindquist  

• Louise Ømann 

  

12. Valg af 1 revisor 
 Marc Dalgas blev valgt, og han foreslog, at  foreningens bankkonto etableres i Arbejdernes   
 Landsbank. Marc vil kunne sikre, at den kan etableres hurtigt.  
  
13.  Forslag til aktiviteter i foreningen 
 Der blev nedsat et aktivitetsudvalg med følgende medlemmer: 

• Anni Dalgas 

• Jørgen Nicolaisen  

 samt et arbejdsudvalg med følgende medlemmer: 

• Svenn Horsgård 

• Henrik Pedersen (phenrik@webspeed.dk)  

14. Evt.  
 Hans indkalder bestyrelsen til møde i slutningen af marts. 
 Der er blevet etableret en Facebookliste af Morten og Jette. 
 
 Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelæsen sig som følger: 
 Formand: Hans Nielsen, Telefon: 30 57 42 17, e-mail: hans@nielsen.mail.dk 
 Næstformand: Morten Vad Hansen  
 Kasserer: Christina Hedlund 
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