
Generalforsamling i  Høje-taastrup Kogræsser og naturplejeselskab  

                                                  06-01-2018 

1. Generalforsamlingen var lovligt indkaldt, John Bilenberg blev valgt som dirigent og 

undertegnede valgt som referent 
2. bestyrelsens beretning:  

Sæson 2017 har været vanskelig, vejret var elendigt med megen regn og få solskinstimer. 

Stole dele af den nordlige ende af præstegårdsengen var stærkt vandlidende hele 

græsningssæsonen.  

Der er store problemer med tidsler, som breder sig med uhyggelig hast og frodighed. Efter 

vores arbejdsdage i juni og august kørte Niels og Lise mere end 5 m3 tidsler på 

genbrugsstationen. Desværre syntes den store indsats med normal bekæmpelse ikke at 

have nogen virkning. Niels har spurgt professionelle kvægavlere, der alle siger at vi skal 

sprøjte dem væk. Når Niels sagde at det ikke er umuligt er der kun tilbage at fjerne alt det 

vi kan og live med resten. Det bliver fremtidens Sisyfosarbejde. 

Efter fåreavlerne har opgivet har Niels ikke haft problemer med EV´s og DK´s Chr-

registrering. Det går som på kugleleger. Niels indgiver 2 gange om året data og 

bureaukraterne er lykkelige.  

Ca 1 april var Niels og Lise ude hos John Andersen på Riisengård for at udvælge de 8 kalve. 

Kun 5 af dem kom, de 3 andre var ikke udvalgt af os. Desværre havde de sidste 3 ikke gået 

med i opvækst perioden og var ældre. Det splittede vores flok. 

Kalv nr. 557 fik et sår på højre skulder, og hun led. Niels spurgte Jan på Riisengård, hans 

fætter som er kvægavler og dyrlæge, der alle rådede til at se tiden an. 

Fodring blev sat i gang for at kunne fange hende om nødvendigt, men hun kom sig 

heldigvis. 

Arbejdsdagene forløb tilfredsstillende, hegnene er stadig gode og kan holde et år mere 

uden større reperationer. Fangefolden kan trods spor af tidens tand også køre videre. 

Vores buskrydder trænger til service. 

28-5 havde der været indbrud i skuret. Den store blå affaldstønde var væk, Lise og Niels 

fandt både tønde og affald ca. 100 m fra skuret. Det tog ca. ½ time så var alt affaldet 

indsamlet og sat på plads. 

Vi har gennem året 2017 stort set haft fred med HTK. En enkelt har Niels måtte henvende 

sig til driftsbyen HTK, da der i en publikationen Høje-Taastrup maratonring skriver at det er 

lovligt at færdes på kogræssernes eng såfremt der tages hensyn til omgivelserne. Dette står 

der ikke i vores lejekontrakt med menighedsrådet. Det er farligt hvis man eks. har en hund 

med der kan skræmme kvæget. Der er de sidste par år blevet dræbt en, en anden er blevet 

trampet på med efterfølgende tilskadekomst og yderlige 5 er blevet angrebet af kvæg som 

vores. Claus Dahl ændre ordlyden. 



Ved indfangningen af kvierne 10-10 fik Niels og Lise problemer. Efter eget ønske gør de det 

alene for ikke at skræmme kvæget. Det tog ca. 4 min. at få de syv i fangefolden, med det 

tog 5 timer og 26 min. At få den sidste med. 

Ved afhentningen af kød d. 26-10 gik det galt, proceduren var ændret. Vi plejer at hånd 

læsse de 67 kasser kød, men vores kød var denne gang læsset på 2 paller som var indviklet 

i plast. Normalt plejer kødet i kasserne at stemme. Slagtehuset havde i den grad kludret i 

det og havde blandet det hele sammen. Slagtermester Rene Svendsen er meget ked af det 

og en del flov. Summa og sumarum var der undervægt på flere hundrede kg. Og det 

udleverede var pakket forkert. Niels har spurgt til proceduren og slagteren forklarede: 

1. slagtevægt  2. krogvægt = slagtevægt – tørringssvind  og skæresvind. 

Tallene passede ikke, derfor bad Niels medlemmerne maile tilbage hvis deres vægt ikke 

stemte. Mange manglede kød kun en enkelt meldte om for meget kød. Niels indkaldte til 

bestyrelsesmøde, hvor vægtene på kødet blev gennemgået. Der var enighed om at ingen 

naturligvis skulle betale for mere end det kød de har fået. Manglende eller for meget kød 

er blevet reguleret i betalingen. Som sagen står ender vi på en kg. Pris på 61 kr. altså 3 kr. 

over sidste år. Det blev endvidere besluttet at i fremtiden skal alt kød vejes ved 

udleveringen. 

Vores daglige tilsyn har været stærkt utilfredsstillende kun 57,4 % af tilsynene er 

gennemført. Hele 42,6 % af alle tilsyn blev således ikke udført. Særlig i august var det galt, 

der manglede 4 tilsyn i træk derefter et par tilsyn og så igen 5 dage uden tilsyn. Vi må finde 

en anden løsning da vi bærer ansvar for kvæget. Måske skulle vi overveje at lette de ældre 

og gangbesværede medlemmer, det er dog ikke dem der udgør problemet så det ville ikke 

løse meget. Vi har medlemmer som i praksis kun kommer til kødudlevering. SKAL DET 

FORTSÆTTE ???  Overvågning af engen med kvæget er i øvrigt rigtig gor idet mange 

medlemmer tjekker når de kører forbi. 

Herefter var beretningen til diskussion, hele spørgsmålet om det manglende og forkert 

pakket kød blev vendt. Bestyrelsen blev bedt om at undersøge andre slagtehuse og evt. få 

en dekort på slagtning 2018 hos Rene Svendsen. Afhentningen blev også drøftet og det 

kunne være en hjælp, hvis der var 2 medlemmer mere med så vejningen og læsningen ikke 

tager for lang tid. Det blev vendt hvor meget kvæg engen kunne bære og omkostninger 

hvis der er færre.  

Der var også diskussion om det manglende tilsyn, skulle det koste bøde når man ikke kom 

udførte sit tilsyn og arbejdsdage skal der komme en påtale fra generalforsamlingen om, at 

det er uacceptabel ikke at deltage? i første omgang bliver der strammet op fra 

formændenes side. Når vagtskemaer udsendes skal det tydeligt fremgå, hvordan 

foreningen fungere og hvad det indebærer. 

Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget.   



3. Fremlæggelse af regnskab:  

Regnskabet blev gennemgået, som det ses går det  i 0 hvert år,  

Ole Holm syntes at det var irriterende at skulle revidere regnskabet i hans juleferie, fordi 

generalforsamlingen lå tidligt, ville gerne have den senere. 

 

Herefter blev regnskabet godkendt. 

4. Der var ingen forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. 

5. Valg til bestyrelsen: 

Ifølge vedtægterne var næstformanden på valg,  

John Bilenberg blev valgt for 2 år. 

1 medlem var på valg Herluf ønskede ikke genvalg 

John Guldager Sørensen blev valgt for 2 år. 

Sup. Kurt Mattsson valgt for 1 år. 

Ole Holm valgt som revisor valgt for 1 år. 

6. Fastsættelse af 3 arbejdsdage som blev: 

 

Klargøring af engen for kalvene kommer lørdag 21-04-2018 kl. 10.00 

Rensning af engen torsdag 31-05-2018 kl. 18.30 

Rensning af engen onsdag 01-08-2018 kl. 18,30 

 

7. der var intet under evt. 

herefter sluttede generalforsamlingen  

 

Referant Else Mattsson 

  

 

 


