
Høje-Taastrup Kogræsser – og Naturplejeselskab 

Vedtægter 
 

§1 
Foreningens navn er: Høje-Taastrup Kogræsser – og Naturplejeselskab 

Foreningens hjemsted er i Høje-Taastrup Kommune. 

§2 
Foreningens Formål: 

- At drive naturpleje på præstegårdsengen i Sengeløse 

- At producere kalve- og lammekød på et økologisk forsvarligt grundlag til fordeling mellem 

medlemmerne. 

§3 
Medlemsoptagelse: 

Alle borgere bosiddende i Høje-Taastrup Kommune, kan optages som medlemmer. 

§4 
Medlemsforpligtigelser: 

- Ingen husstand må tegne sig for mere end to andele på hver ¼ dyr 

- Medlemmerne skal hæfte for et beløb svarende til anskaffelse af minimum ¼ kreatur, samt en til 

samme andel svarende del af foreningsudgifter. To husstande kan dog deles om ¼ kreatur med 

dertil hørende hæftelse 

- Medlemshæftelsen skal indbetales 1.5, medlemmer der ikke har indbetalt senest 31.5 kan 
ekskluderes uden yderlig varsel, andelen udbydes derefter til en fra venteliste eller interesseret 
andelshavere.                                 

- Medlemmerne skal indgå i en pasnings, og tilsynsordning fastlagt af bestyrelsen. 

§5 
 Medlemsrettigheder: 

Ved slagtning af dyrene deles kødet ligeligt mellem medlemmerne i forhold til deres indskud. 

§6 
Regnskab: 

Foreningens regnskab følger kalenderåret, og forelægges på den ordinære generalforsamling. 

Det er generalforsamlingen tager stilling til anvendelse af regnskabets over- underskud. 

§7  
Generalforsamling: 

Generalforsamlingen afholdes mellem første januar og første marts. 



Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

§8 
Indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling: 

- Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.  

- Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamling. 

- Bestyrelsen skal have indkomne forslag i hænde inden 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

§9 
Dagsorden for generalforsamling: 

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af det reviderende regnskab og budget, samt godkendelse. 

4. Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne 

5. Valg til bestyrelsen. 

a. Valg af formand for en periode af to år foretages i ulige år. Formanden indgår som en af 

selskabets fire gruppeledere og har en stemme i bestyrelsen. 

b. Valg af næstformand for en periode af to år foretages i lige år. Næstformanden indgår 

som en af selskabets fire gruppeledere og har en stemme i bestyrelsen. 

c. I ulige år vælges et medlem for to år, som har en stemme i bestyrelsen. Vedkommende 

indgår som en af selskabets fire gruppeledere. 

d. I lige år vælges et medlem for to år, som har en stemme i bestyrelsen. Vedkommende 

indgår som en af selskabets fire gruppeledere. 

e. I ulige år vælges en kasserer for to år. Vedkommende har en stemme i bestyrelsen. 

Varetager den valgte kasserer en af de fire ovenstående hver, har vedkommende stadig 

kun en stemme. 

f. Hvert år vælges en suppleant til bestyrelsen. Såfremt kassereren har to hverv i bestyrelsen 

indtræder suppleanten i bestyrelsen med en stemme. 

g. Valg af revisor 

6. Fastsættelse af tre arbejdsdage i sæsonen 

7. Eventuelt 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde. 

Afstemning sker ved håndsoprækning mindre andet begæres af et flertal. 

Der tildeles en stemme pr. 1/4 andel. 

§10 
Ekstraordinær Generalforsamling: 

- Kan indkaldes af bestyrelsen eller af mindst halvdelen af medlemmerne. 

- Skal indkaldes efter samme regler som ordinær generalforsamling. 

§11 
Bestyrelsen: 

- Bestyrelsen består af fem medlemmer med hver en stemme. 



- Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

§12 
Foreningens ophør: 

Stk. 1 Foreningen kan ophæves på en ekstraordinær generalforsamling ved simpelt flertal. 

Stk. 2 Ved foreningens ophør tilfalder hegn mv. Sengeløse menighedsråd. Anden eventuel formue fordeles 

mellem de på ophørs tidspunktet værende medlemmer i forhold til indskud. 

Således vedtaget inkl. ændringer på generalforsamlingen senest d.17. januar 2016. 

 

 

 

 

 

 


