
1 
 

Mødereferat fra generalforsamlingen i Koklapperforeningen. 

Dato: Tirsdag den 30. november 2021 kl. 19.00 

Sted: Borgen, Borgergade 28, Jerslev 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 

3. Godkendelse af revideret regnskab ved kassereren. 

4. Fastlæggelse af kontingent, samt fastlæggelse af pris af andele og betaling heraf. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er Claus Lindholt, Martin Bak og Peter Larsen. Alle er villige til       

    genvalg. 

7. Valg af suppleant. 

8. Valg af revisor. Mary Hardahl er på valg. 

9. Evt. Besættelse af udvalgsposter. 

 

Ifølge vores vedtægter §3 skal udmeldelse af Nibstrup Naturplejelaug ske til formanden senest 8 dage før 

ordinær generalforsamling. 

Ændring af andele skal ligeledes ske med 8 dages varsel før ordinær generalforsamling. 

 

Ad 1: Aage Fredholm valgt til dirigent og referent. 

Ad 2: Generalforsamlingen er varslet ifølge vedtægterne, og formanden fremlagde beretningen. 

 I år kan vi heldigvis mødes fysisk igen. Sidste års generalforsamling som vi lavede elektronisk via mail var 

en lidt tam affære. Vi var ikke mange med og vi skulle skrive til hinanden. Vi har ikke været belastet af 

bestyrelsesmøder i forgangne år, vi har snakket sammen pr tlf., Driften af Koklapperforeningen kører om 

ikke af sig selv så næsten. Vi fik 5 gode dyr, der har opført sig eksemplarisk på marken, har taget på som de 

skulle og nu ligger i frysere blandt medlemmerne og det smager stadig godt.  

Der har været stor interesse blandt medlemmerne til at tage vagter, det har faktisk været svært at komme 

til, stor tak til de der kom til og også en rigtig stor tak til dem der har hjulpet med at slå græs under hegnet. 

Enkelte pæle er blevet udskiftet, men ellers ikke det store.  

Jeg vil foreslå, at vi afholder en arbejdsdag til næste år, så vi har en chance for at se hvem der egentlig er 

med i foreningen. 

Der er bestilt 5 hereford dyr igen til næste år hos samme avler og til samme pris. Levering omkring 1. maj. 

Stor tak til lodsejerne, de stiller også marker til rådighed næste år. En særlig tak til Erik Nielsen, der stort 

set følger dyrene hver dag. 

Tak til alle jer der har arbejdet for fællesskabet og tak til bestyrelsen. 

Der var stemning for at afhente kød i uge 42 i 2022 og ønske om at få lidt større indflydelse på 

udskæringen. Det aftales med slagteren, når vi kommer tættere på slagtetidspunktet. 
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Fordeling af afhentetidspunkt bliver meldt tidligere ud end hidtil, men hvilke dyr, de enkelte får, må vente 

til efter slagtningen. 

Ad 3: Regnskabet blev godkendt. Det har stort set fulgt budgettet. Ingen større indkøb, men en ny kalender 

er taget i brug. Foreningen har en kapital på godt 9.000,- 

Ad 4: Kontingentet fastsat til 150. Andelsprisen på næste års dyr blev fastsat til 2600,- for 1/4, en 

forhøjelse på 200,- for 1/4 dyr. 

Udligningsprisen blev diskuteret, og punkt A blev vedtaget. (De samlede udgifter deles med den samlede 

slagtevægt). Det bliver skrevet ind som et led til vedtægterne. 

Ad 5: Ingen andre forslag, end punktet om udligningsprisen. 

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

Ad 7: Erik Nielsen blev valgt. 

Ad 8: Mary Hardahl blev genvalgt. 

Ad 9: De forskellige udvalgsposter fortsætter med uændret besætning.  

Formanden takkede for god ro og orden. 

Referent: Aage Fredholm 

 


