Veddelev Kolaug

2. april 2017

Til alle medlemmer
Referat fra Veddelev Kolaug´s 12. ordinære generalforsamling.
Mødet blev afholdt på: Brinch hjemmet, Strandvejen 18, Veddelev, den 30. marts 2017 kl. 19:30.
Der var ca. 18 fremmødte.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
Lars Kofod blev valgt som dirigent
Thor Bruun Jørgensen blev valgt som referent
2. Bestyrelsens beretning
Beretningen blev gennemgået v formand Morten Gleerup (se bilag til referatet).
Der blev spurgt om vi har et forenings-CVR nummer til brug for ansøgninger (om tilskud). Det har
vi ikke, men vil få det anskaffet.
Beretning blev enstemmigt godkendt af alle fremmødte medlemmer.
Beretningen for Naturplejegruppen blev gennemgået v. Anne Winding (se bilag til referatet).
Der var en kommentar om, at arrangementet i august var rigtig godt.
Det blev bemærket, at bekæmpelse af Bjørneklo måske kræver en gruppeindsats og ikke bør hænge
på enkeltpersoner.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab og budget v. kasserer Lilian Juel
Hansen
Regnskabet var korrekt og retvisende. Regnskabet var uden påtegninger fra revisor.
Vi havde lidt opsparing. Det har vi traditionelt altid haft, måske på nær de sidste par år. Vi har brug
for opsparing til fornyelse af hegn, fangfold, maskinpark etc.
Det fremlagte budget var tilpasset indkøb af 1 kvie mere end vi faktisk ender med at købe, da der er
flere passive medlemmer end forventet. Det påvirker dog ikke det overordnede billede. De første
kvier er i øvrigt købt til samme priser som sidste år.
Vi planlægger at søge om EU arealstøtte, men det vil tidligst påvirke regnskab/budget for 2018.
Regnskab og budget blev godkendt af samtlige fremmødte medlemmer.

4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
Ingen indkomne forslag
5. Andre forslag indsendes til bestyrelsen indtil 1 uge inden generalforsamlingen
Bestyrelsen har ikke modtaget nogle forslag i år
6. Valg af bestyrelse
Bestyrelsen bestod af:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Revisor

Morten Gleerup
Lars Kofod
Lilian Juel Hansen
Thor Bruun Jørgensen
Bent Østergård
Jacob Seiling Olsen
Per Juel Hansen
Henrik Pedersen
Jesper Jespersen
Hans Fink

I henhold til vedtægterne var følgende på valg: Lars Kofod (villig til genvalg), Lilian Juel Hansen
(villig til genvalg), Per Juel Hansen (villig til genvalg), Henrik Pedersen (villig til genvalg), Jesper
Jespersen (villig til genvalg).
Alle blev valgt.
7. Valg af revisor
Hans Fink var villig til genvalg og blev valgt.
8. Evt.
Spørgsmål: Er slagtning af dyr er bestilt, så det ikke bliver så sent som sidst. Svar: Ja.
Anne spurgte ind til bestyrelsens indstilling til de fremsendte forslag fra naturplejegruppen.
Bestyrelsen er generelt positivt indstillet og vil prøve at få mest muligt med i forbindelse med
oprydningsdagen og vagtplanen.
Der blev serveret øl og vand. Tak til Lilian.
p.b.v
Thor Bruun Jørgensen

+++

Bilag 1: Formandens beretning

Det er med stor glæde, at vi kan se tilbage på en 12. sæson i kolauget uden den store dramatik og
hvor køerne forsat sætter kolorit på græstæppet i bunden af fjorden til glæde for både laugets
medlemmer og den øvrige lokalbefolkning.
Ud over glæden det giver os i hverdagen, er det samtidigt vigtigt at huske os selv på foreningens
primære formål; nemlig at foretage naturpleje af Sønderø, så vegetationen genskabes som et
strandoverdrev og dyrelivet beriges.
Således blev denne sæson også året, hvor vi tog hul på en anden måde at foretage naturpleje på
udover afgræsning med køer nemlig, da vi på sidste generalforsamling, på forslag fra Anne og
Benni Winding, besluttede at nedsætte en naturplejegruppe, der skulle iværksætte forskellige andre
tiltag fx bekæmpelse af bjørneklo og rydning af tjørn og rynket rose mf. Gruppens arbejde
koordineres løbende med bestyrelsen ift. laugets øvrige aktiviteter rundt om køerne og med hjælp
fra og i samarbejde med kommunen og den lokale afdeling af Dansk Naturfredningsforening.
Bestyrelsen glæder sig over tilslutningen til initiativet og alle de gode aktiviteter, der allerede er
gennemført. Naturplejegruppen har således på opfordring fra bestyrelsen beskrevet aktiviteterne i
naturplejegruppens egen årsberetning, som gennemgås på generalforsamlingen og vedlægges det
efterfølgende referat.
Vi er i bestyrelsen stadig tilfredse med vores samarbejde med Kosakgårdens Slagteri i Slangerup,
som også i år kørte lige efter bogen. Vi har derfor ingen overvejelse om at ændre på dette.
Oprydningsdagen den 17. april havde vi forsøgt at optimere lidt på i år med indtegnede
fokusområder på et kort over området, i håb om at gøre aktiviteterne og dagen mere overskuelig og
effektiv. Vi kunne sagtens have brugt flere hænder på dagen, men de fremmødte udviste stor energi
og engagement og det lykkedes at få udrettet en del. Bestyrelsen har modtaget en række forslag fra
naturplejegruppen til hvordan oprydningsdagen kan kombineres med forskellige naturplejetiltag og
vil i planlægningen af den kommende oprydningsdag i den nye sæson drøfte og koordinere disse
med naturplejegruppen.
Udsætningen af kvier den 1. maj gik fint og de fremmødte medlemmer og enkelte forbipasserende
interesserede, blev i vanlig stil trakteret med grillpølser samt øl og vand.
Grillfesten den 26. august kom, i hvert fald madmæssigt, lidt langsomt fra start, idet størrelsen på de
to store oksehøjreb fra førerkoen, som vi havde besluttet at gemme til festen, kom så meget bag på
undertegnede, der i år havde pådraget sig hvervet som grill-mester, at der gik en rum tid før det,
med hjælp fra andre og måske kulinarisk mere kyndige medlemmer, måtte erkendes, at de ikke lod
sig grille i et stykke. Det blev derfor besluttet hurtigt at udskære højrebene til nogle lige så
imponerende bøffer. Den aften tror jeg, at vi alle satte endnu mere pris på den indsats som Lars

Kofod plejer at yde som grill-mester – og som han allerede har lovet mig, at han vil gøre igen til
den kommende grillfest – så på forhånd tak til Lars :-)
Ellers er sæsonen som sagt forløbet uden den store dramatik og der har været ro på dyrene året
igennem. I forhold til kommende vedligeholdelsesomkostninger til hegn og fangefold mv. arbejder
vi på, i samarbejde med kommunen, at søge EU-arealstøtte til naturpleje.
p.b.v
Morten Gleerup

Bilag 2: Naturplejegruppe årsberetning 2016-2017
Se særskilt fil ”Naturplejegruppe årsberetning 2016-17.pdf”

