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Mødereferat fra generalforsamlingen i Koklapforeningen. 

Dato: Tirsdag den 19. november 2019 kl. 19.30 

Sted: Borgen, Borgergade 28 JerslevKongensgade 11. 

 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent. 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab ved kassereren.  

4. Fastlæggelse af kontingent, samt pris pr. andel. 

5. Indkomne forslag (senest 8 dage før generalforsamlingen til bestyrelsen). 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Peter Larsen og Claus Lindholt. Begge er villige til genvalg. 1 

ledig plads (Martin Bak – ny ejer af Bette Bøgen er villig til at stille op). 

7. Valg af suppleant. 

8. Valg af revisor. Mary Hardahl villig til genvalg.  

9. Eventuelt. 

 

 

Ad 1: Claus Lindholt valgt som dirigent. Aage Fredholm valgt som referent. 

 

Ad 2: Beretning for Koklap 2019. 

 

Sidste år startede jeg med at sige, at det nok blev den korteste beretning i Koklapforeningen. 

Denne bliver ikke længere. 

Vi startede med en effektivt arbejdsdag, der blev gået til den af de fremmødte: hegnet blev set efter, 

fangefolden blev efterset, engene blev set efter for affald og der var meget, mulepumper kom op. 

Få dage efter kom dyrene og for en gangs skyld fik vores navn en rigtig betydning: Koklapforeningen. Aldrig 

før har vi haft så rolige og omgængelige dyr, man kunne faktisk klappe dem, dejligt. 

Der har ikke været så tørt som sidste år, så græsset er groet og de har fået lidt kraftfoder, men til trods så 

blev de ikke så store, det betød også, at der ikke var fedt på dem, dejligt magert kød.  

De fik desværre en virus sygdom, det så ikke pænt ud, men Erik klarede at få dem snøret og sprøjtet med 

medicin så det forsvandt. Heldigvis var det ikke noget farligt, og det havde ingen indvirkning på kødet. 

Til medlemmerne må vi sige, aldrig har det været så svært som i år at få et tilsyn. I har været meget flittige 

og stor tak for det, det opfatter vi i bestyrelsen som et tegn på interesse fra jer overfor vores fælles 

projekt. 

En rigtig stor tak skal gælde Per og Ib, som har slået græsset under hegnet to gange, det er et hårdt arbejde 

som vi er nogen stykker der er glade for at andre ville påtage sig. Håber det vil gå ligesådan til næste år, 

ikke nødvendigvis de samme. 

Også i år skal der lyde en stor tak til Erik, uden din faglige indsigt og store interesse i dyrene går det vist 

ikke. 

Tak til lodsejerne Claus og Peter Bak. 

Peter Bak vil ikke være lodsejer mere, han og Ulla har solgt gården til deres søn Martin, der også er 

medlem af koklapforeningen. Der skal lyde en meget stor tak til Ulla og Peter for dels at være iværksætter 

af foreningen og for at tage imod os, når vi kommer og henter ting og sager i jeres lade, 
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Også stor tak til arbejdsudvalgene for veludført arbejde. 

 

Ad 3: Regnskabet viste et overskud på 1500,- kr. og foreningen er velkonsolideret med godt 17.000,- på 

kontoen. Regnskabet blev godkendt. 

 

Ad 4: Kontingentet fastsat til 150,- og andelsprisen på næste års dyr blev fastsat til 1100,- for 1/8 og altså 

2200,- for 1/4 dyr. 

 

Ad 5: Ingen forslag. 

 

Ad 6: Peter Larsen, Claus Lindholt og Martin Bak blev valgt. 

 

Ad 7: Peter Westmark blev valgt. 

 

Ad 8: Mary Hardahl blev valgt. 

 

Ad 9: Foreningens materiel (mulepumper, buskrydder mv) er ikke værdisat. 

 

 

 

Kvægudvalg: Erik, Peter Bak, Aage og Knud 

Står for indkøb af dyr. 

 

Foderudvalg: Erik, Knud, Peter Bak, Peter Westmark 

Står for indkøb af foder. 

 

Vandingsudvalg: Peter Larsen og Per Frederiksen 

Sørger for, at der altid er drikkevand til dyrene. 

 

Hegnsudvalg: Peter Larsen og Gurli Nielsen 

Har ansvar for, at hegnet fungerer. 

 

Slagtningsudvalg: Mary Hardahl og Karen Jørgensen 

Træffer aftale med slagtehus og står for en udleveringsliste hos slagteren. 

 


