Kodrivernes Generalforsamling 2015.
Referat af Generalforsamlingen, afholdt d. 25. februar 2015 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 ‐ At der nedsættes en permanent arbejdsgruppe til at bekæmpe lysesiv på engen !
Arbejdsgruppen skal være helt uafhængig af arbejdsdagene, og jeg forestiller mig at gruppen mødes på
hverdagsaftener. Og så skal gruppen i gang i det tidlige forår ‐ marts/april, inden kalvene sættes ud på
engen.
Desværre er det nødvendigt med en ekstraordinær, tidligere og mere effektiv indsats, da flere milde vintre
har givet lysesivene alt for gode vilkår. Det ses tydeligt på engen !
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Tegning af andele.
9. Eventuelt.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Formanden for Kodriverforeningen Andres Jarløv Busch bød velkommen. kl 19.
Der var 13 fremmødte.
Foreningen står foran sin 7. 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:

Vi har nu haft to på hinanden fredelige år, hvor næsten alt er gået som planlagt! Vi skulle ha'
fået 8 dyr; men 9 dukkede op. Ingen af dyrene stak dog af og engen har været tør og god med masser af
græs.
Udbindingen var den 4. maj og indbindingen den 26. oktober. Derimellem var der VM i
fodbold, som kolliderede med arbejdsdagen den 28. maj og en botanikertur den 25. juni, som heller ikke
var fuldt overtegnet. 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 på engen. Den
28. juni havde vi 2. arbejdsdag, og da lysesivene nu havde fået taget stærkt overhånd, blev det besluttet at
give dem en omgang den 31. august. Desværre havde en eller anden deroppe tænkt sig at sende en
syndflod ned over Espergærde på selv samme dag, så selv om folkene kæmpede bravt under deres olietøj,
formåede heller ikke De, at komme lysesivene til livs. Der var ellers købt stort ind til grill, brød og pølser;
men det var også håbløst at tænde op.

Heldigvis blev indkøbet gemt til dagen hvor kodriverne skulle afhente deres kød den 8.
november, ‐ og det blev en rigtig god dag. Alle fik deres kød med hjem og ingen gik forgæves. Det er noget
bestyrelsen, af historiske grunde, er meget lettede over, ‐ når den dag er ovre.
Der har igen været enkelte svigt i tilsynet, og det tager bestyrelsen meget alvorligt, da vi har
ansvaret for levende dyr. Sidste år så bestyrelsen sig nødsaget til at ekskludere et medlem efter gentagne
svigt.
Beretningen blev godkendt ved akklamation.
Ad.3.
Regnskabet blev gennemgået. Der var brugt lidt flere penge på sliksten, da dyrene i år var lidt
større. Det var nu ikke noget der fik for samlingen til at afvise regnskabet.
Regnskabet godkendtes ved akklamation.
Ad.4.

Budgettet blev gennemgået og godkendt. Vi regner og håber på 8 dyr i 2015.

Ad.5.1
Carsten Birket forklarede begrundelsen for forslaget, hvorefter der udspandt sig en del snak
omkring dette. Det var åbenlyst, at en bekæmpelse skal foregå så tidligt på året som muligt. Faktisk helst
mens frosten stadig er i jorden; ‐ men frost har der dårlig nok været i år.
Det blev besluttet, at bestyrelsen vil indkalde til to særlige lysesivbekæmpelsesdage. Den ene
allerede i marts inden dyrene kommer. ( Vi håber på godt vejr)
Derudover vil foreningen se på anskaffelse af et par lyngleer. De skulle være bedre end
langleer mod lysesiv. Formanden vil endvidere høre om "Skoven" vil slå et sving om vor eng med deres
maskine, når de slå deres egen del af engen. De slår dog først deres del i august.
Ad.6 og 7

Følgende blev valgt ved akklamation:

Formand Andreas Jarløv Busch, kassèr Freddy Madsen, suppleant Mads Frederiksen og
revisor Klaus Kjøller.
Ad.8
Der er p.t 4‐5 tilmeldinger, men flere på ventelisten. Tilmeldingsformularen til 2015‐sæsonen
ligger på hjemmesiden. Vil man som kodriver være sikker på at få kød næste år, skal det være inden 25.
marts, da man herefter ikke længere har fortrinsret. Den 1. april starter vi med at tilbyde de resterende
pladser til folk på ventelisten.
AD9.
Der udspandt sig en del snak om vandløbet. Køerne har trådt brinkerne ned, således at man
kan frygte for konsekvenserne, hvis vi i år får en våd sommer. Vi ser tiden an og spør' "Skoven", hvis det
bliver slemt.
Køerne bliver sat ud omkring 1. maj og vi er nu nået til "G" i navngivningen.
Der blev foreslået at sætte skilte op ang. "Elhegn", der hvor folk færdes.
En del snak om kødet sidste år havde mørnet længe nok. Flere mente det var bedre året før;
men det kan ha' mange forklaringer. Den enkelte kodriver har desværre ingen mulighed for at lade det
mørne yderligere, da det ikke bare skal ligge i en køler! Andreas tager en snak med slagteriet; ‐ og hvor er
kalvekæberne blev der yderligere spurgt?
Vi har en botanikertur; men hvis der er nogen som kender noget til sommerfugle og insekter
kunne det måske også give anledning til en beskrivelse.
Formanden Andreas takkede efter en times tid for god ro og orden.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Referent og sådant opfattet af:

Poul‐Erik Topshøj
Helsingør d. 27. februar 2015

