Kodrivernes Generalforsamling 2014.

Referat af Generalforsamlingen, afholdt d. 19. februar 2014 på Egegården i Espergærde.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Godkendelse af budget for indeværende år.
5. Foreliggende forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
5.1

Forslag om tilføjelse til vedtægternes §11.a :
Overfor aftalepartnere, eksempelvis bankforbindelse, landmænd og
andre leverandører, tegnes forening af formand og kasserer i fællesskab. Ved
formand eller kasserers forfald kan andre bestyrelsesmedlemmer – ved en
bestyrelsesbeslutning ‐ indsættes som stedfortrædere.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Tegning af andele.
9. Eventuelt.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Formanden for Kodriverforeningen Andres Jerløv Busch bød velkommen. kl 19.
Der var også 9 fremmødte.
Foreningen står foran sin 6. sæson.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Ad.1.
Som referent blev Poul‐Erik Topshøj valgt og til dirigent valgtes Preben
Frederiksen, der startede med at erklære generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Ad.2.

Andreas orienterede om årets store og små hændelser:

Det havde været et god sæson, da ingen dyr var stukket af og de havde haft god tilvækst. I år
kom vi dog senere i gang. Først den 19 maj, men til gengæld blev indbindingen udskudt til den 25. oktober,
på grund af den lange tørre sommer.
Vi havde også som andre år haft lidt drama; men trods alt var en bøjet negl på en kalv og en
vandhane der dryppede ikke det der fik forsamlingen til at gyse. Vandhane gik senere helt i stykker og er nu
udskiftet.
Der havde været enkelte svigt i tilsynet, og det tager bestyrelsen meget alvorligt, da vi har
ansvaret for levende dyr. Et medlem af foreningen har bestyrelsen set sig nødsaget til at ekskludere efter
gentagne svigt.

Der havde være 2 velbesøgte arbejdsdage (en lørdag og en hverdagsaften), hvor der blev
kæmpet mod lysesiv og græs under hegn. Desværre har lysesivene også haft gavn af den lange sommer, så
der forestå en fortsat kamp for at holde dem i ave i den kommende sæson.
Vi havde igen i år haft besøg af en botaniker den 29. juli. Foreningen ligger inde med
planteliste med de over 100 plantearter, som herved er registreret. Der er stadig stillet en flaske rødvin på
højkant til den som først finder en orkidé ‐ altså på engen.
Formanden har været i Humlebæk for at fortælle om vor forening. Her er der ved at starte
en lignende kodriverforening op med græsning i Kelleris Hegn.
Foreningens hjemmeside er konstant blevet opgraderet ved Freddy Madsen. F.eks. med en
sjov historie med Carsten Bach, som både lune sig med "Ellen"s skind og samtidig nyder hendes dejlige kød!
I den kommende sæson har det været foreslået, at gøre køduddelingen lidt hyggeligere,
f.eks. med grill af pølser fra slagteren i Stensved. Endvidere forslag om kg OG pris på kasserne . "Tag et
nummer", samt hjælp fra øvrige medlemmer i forbindelse med køduddelingen.
Endvidere har der været forslag om lidt mere socialt arrangement i forbindelse med
arbejdsdagene.
Niels, vor koleverandør, har oplyst at det på grund af salmonellaen i Jylland, kan komme på
tale, at vi evt. får skotsk højlandskvæg, men det er foreningen IKKE særlig indstillet på.
Beretningen blev godkendt ved akklamation.
Ad.3.
Regnskabet blev gennemgået. Det viste et større overskud end vi er vandt til. Vi har alle
betalte lidt mere for transporten, hvilket er en af begrundelserne; men overskuddet skal ikke stige
yderligere.
Regnskabet godkendtes ved akklamation.
Ad.4.

Budgettet blev gennemgået og godkendt.

Ad.5.1

Forslaget, som er foreslået af vor bankforbindelse, godkendtes enstemmigt ved akklamation.

Ad.6.

Følgende blev valgt ved akklamation:
Ronald Pedersen, Preben Frederiksen og Poul‐Erik Topshøj til bestyrelsen.
Mads Frederiksen valgt som suppleanter.

Ad.7

Som revisor blev Claus Kjøller genvalgt.

Ad.8
Der er p.t 7‐8 tilmeldinger og 5 på ventelisten. Tilmeldingsformularen til 2014‐sæsonen ligger
på hjemmesiden. Hvis det viser sig vanskeligt at finde kodrivere nok, kan vi nøjes med 7 kalve i år. Det vil
sige 28 anparter.
AD9.
Der udspandt sig en del snak om skotsk højlandskvæg og formanden lovede i den
forbindelse, at der ville komme en afklaring på hvilke kvægracer vi får, inden tilmeldingsfristen udløber. Det
lød som om salen hellere vil have tyrekalve end de skotske frisurekøer.
Formanden Andreas takkede til slut Søren"ko‐klog" og også Carsten Birket for sit mangeårige
arbejde i bestyrelsen.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Dirigenten sluttede vist nok generalforsamlingen.
Referent og sådant opfattet af:

Poul‐Erik Topshøj
Helsingør d. 21. februar 2014

