Kodrivernes Generalforsamling 2013.
Referat af Generalforsamlingen, afholdt d. 26. februar 2013 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. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Tegning af andele.
9. Eventuelt.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Formanden for Kodriverforeningen Carsten Birket Andersen bød velkommen. kl 19.
Der var også 19 fremmødte.
Foreningen står foran sin 5. sæson.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Ad.1.
Som referent blev Poul‐Erik Topshøj valgt og til dirigent valgtes Ole
Christiansen, der startede med at erklære generalforsamlingen for lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig.
Ad.2.
Carsten orienterede om årets store og små hændelser; men startede
med at give forsamlingen det kolde gys: De mange valg til bestyrelsen. Dog fik han straks herefter
lettet stemningen ved at udtale, at bestyrelsen ved formanden allerede havde gjort sit grundige
forarbejde.
2012 har trods små episoder været en god sæson med 32 anpartshavere. Formanden
havde flere anekdoter fra tidligere år, hvor foreningen herved havde indhøstet brugbare
erfaringer.
Der havde være 2 velbesøgte arbejdsdage, hvor der var renset op i bækken og
bekæmpet megen lysesiv. Det takkede formanden for og rettede også en tak til be‐ og
Naturstyrelsen for godt samarbejde.
Den våde sommer havde dog bidraget til at engen var blevet ekstremt fugtig.
Græsset havde ikke fået ro, og dyrene havde derved "fået smag" for at søge andre græsgange
UDENFOR indhegningen. Efter gentagne udbrud blev dyrene derfor hjemtaget af Niels‐landmand
to uger før tid.

I fremtiden skal vi nok regne med at dyrene skal hjemtages (indbindes) omkring 1.
oktober.
"Skoven" har efterfølgende renset bækken op, så engen ikke igen skulle blive SÅ våd.
Vi startede med 8 kvier; men snart efter kom den lille nye kalv Ferdinand.
Der havde fra flere sider været positive tilbagemeldinger om engens fine tilstand.
Foreningen primære formål er jo netop naturpleje, hvor afkastet af godt kød kun er en positiv
sidegevinst.
Vi havde igen i år haft besøg af en botaniker. Foreningen ligger inde med planteliste
over de mange plantearter, som herved er fundet.
Der havde også været et lille uheld med et træ der var væltet ned over indhegningen.
Dyrene var dog ikke stukket af ved DEN lejlighed, da de her fik serveret friskt løv lige i snudehøjde.
Grundet denne episode gennemgik Carsten derfor reglerne for foreningen og
pointerede kraftigt vort ansvar ved det daglige opsyn med dyrene og indhegningen. Selve ansvaret
for dyrene ligger hos landmanden; men vi har igennem formanden skrevet under på at vi holder
dagligt opsyn!
Hvert år har Niels‐landmand inviteret interesserede til rundvisning på gården på Møn
og på Stensved Slagtehus.
På den HJEMlige front, havde foreningens HJEMmeside været angrebet af hackere.
DET kunne have været blevet en dyr fornøjelse; men heldigvis har foreningen mange forskellige
eksperter blandt medlemmerne, så HJEMmesiden blev bragt tilbage ved Freddy Madsen.
Foreningen råder f.eks. også over en tidligere landmand: Søren "ko‐klog", som kan
tilkaldes, hvis man er i tvivl om det nu er en ko.
Beretningen blev godkendt ved akklamation.
Ad.3.

Regnskabet blev gennemgået af formanden og godkendt ved akklamation.

Ad.4.

Budgettet blev gennemgået og godkendt.

Ad.5.

Der var ikke indkommet forslag til eller fra bestyrelsen.

Ad.6.

Følgende blev valgt ved akklamation:
Annie Thygesen og Carsten Birket Andersen valgt som suppleanter.
Freddy Madsen blev kasserer.
Andres Jerløv Busch blev valgt som ny formand for foreningen.

Ad.7

Som revisor blev vor tidligere formand Claus Kjøller valgt.

Ad.8
Bestyrelsen lovede at lægge tilmeldingsformular til 2013‐sæsonen på hjemmesiden i
løbet af et par dage. To koklappere tilmeldte sig ved afslutningen. Sidste år var der kun een
koklapper.

AD9.
Der blev talt om, at det mærkeligt nok ikke bliver nemmere og nemmere at få
medlemmer til foreningen. Der udspandt sig mange teorier omkring dette forhold. Alle disse vil jeg
ikke refererer her.
Foreningen ønsker helst at få kvier. De første år fik foreningen tyrekalve og de blev
voldsomt store.
Freddy Madsen, som også er vor nye webmaster, lovede at sætte udskæringer på
hjemmesiden, samt sammen med Lotte, at hente links med opskrifter. Derudover vil der komme
til at ligge tilmelding til koklappere og kodrivere og link til Stensved Slagtehus.
Snak om kød og udskæringer: Foreningen, belært af erfaringer, går ikke ind i
specialaftaler om levering af de enkelte udskæringer, men ikke alle kan få noget af alt på koen.
Haler er dog dukket op i flere kasser.
Der udspandt sig også en del snak om Egebæksvang i historisk perspektiv og snak om
et socialt arrangement i form af f.eks. fællesspisning.
Til slut blev formandsmappen højtideligt overdraget til Andreas.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Dirigenten sluttede vist nok generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Referant og sådant opfattet af:

Poul‐Erik Topshøj
Helsingør d. 27. februar 2013

