Referat fra Ry Kogræsserlaugs generalforsamling 19. februar 2020
Dirigent: Mads Ole Jensen
Referent: Susanne Skårup
1) Generalforsamlingen blev kendt gyldigt indkaldt i henhold til vedtægter
2) Beretning ved formand Benny Plesner
Fremgår af PP. Beretningen blev godkendt
3) Regnskab
Jens gennemgik regnskabet. Året har været så dyrt, at der er et lille underskud i kassen. Det skyldes
udgifter til dyrlæge, til nødslagtning og til tungere dyr end andre år, penge vi havde for tidligere års
opsparing til uforudsete. Vi betaler 17 kr. pr. kg levende dyr. Samtidig havde vi sat prisen pr. kødportion i 2019 lavt. Jens har været nødt til at lægge 1.500 kr. ud af egen lomme.
Da vi fik noget større dyr i 2019 end planlagt, næsten 25 %, betyder det blot at medlemmerne i 2019
har fået billigere kød (kr./kg).
Regnskab fremgår af PP. Regnskabet blev godkendt.
4) Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
5) Budget
Da vi ikke har penge på kistebunden til uforudsete udgifter, blev det besluttet igen at spare lidt op til
det. Det kan ses i budgettet. I 2019 betalte vi kr. 17 pr. kg levende dyr. Vi kender ikke den endelige
kg pris for 2020, men får et fint afslag i prisen på grund af den drægtige ko sidste år
a. Budgettet blev godkendt med en kødportionspris på kr. 2.100,- kr.
b. For at enkeltpersoner ikke skal lægge penge ud for foreningen fremover blev det foreslået –
og vedtaget – at øge kontingentet fra 100 kr. til 200 kr. pr. år.
6) Valg til bestyrelse:
a. Benny Plesner Nielsen og Bent Krogh Christensen var på valg og blev genvalgt og John
Hougaard blev valgt ind i bestyrelsen. Så bestyrelsen består nu af:
- Benny Plesner Nielsen
- Bent Krogh Christensen
- Jens Bligaard
- John Hausgaard
7) Valg af 1. suppleant og 1. revisor
a. John Kristensen blev genvalgt som revisor.
b. Mads Ole Jensen blev valgt som suppleant
8) Eventuelt

a. Køerne får vi fra den sædvanlige leverandør: 4 røde Angus. De ser godt ud, har et godt og
roligt temperament og kommer omkring 1. maj
b. Dato for arbejdsdag og opsætning/tilslutning af hegn kommer
c. Ide til oplæg: Kok omkring tilberedning af mindre kendte kødstykker

