REFERAT AF GENERAFORSAMLINGEN I GRÆSNINGSFORENINGEN HØJE MØN
DEN 10. April, 2021 kl. 11 uden.for Fælleshuset Møn Camping Resort
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Godkendelse af budget.
5. Indkomne forslag fra bestyrelsesmedlemmer og medlemmer.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Til stede var 21 personer, heraf 14 andelshavere med stemmeret.
Indledningsvis bød formand Lone Blichert velkommen flankeret af den øvrige bestyrelse: Søren
Surland, kasserer, Ea Selmer Trane, næstformand og bestyrelsesmedlemmer Merete Eskjær og
Brian Josefsen og suppleanter Lisbeth Bering, Krista Steffensen og Jan Blichert-Hansen.
Den annoncerede rundtur i Jydelejet og efterfølgende spisning var udskudt til senere pga Corona
restriktioner.
Pkt. 1. Valg af dirigent og referent.
Jan Blichert-Hansen blev valgt til dirigent og Ea Selmer Trane til referent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og at
generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

./.

Bestyrelsens beretning, regnskabsuddrag og budget for 2021 var udsendt til alle medlemmer
med opfordring til at disse blev læst i forvejen.
Beretningen, regnskabsuddrag og budget vedhæftes som henholdsvis bilag 1 og 2.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning.
Status for foreningen
Årets kontingentopkrævning viser uændret medlemstal. Vi har 89 aktive medlemmer og
100 andele. Lidt under halvdelen er familiemedlemsskaber.
I den efterfølgende debat af beretningen udtrykte Leif Shack-Nielsen bekymring over
græsningstrykket, som måske havde været for hårdt i det forløbne år, idet der tilsyneladende
var færre kodrivere her i foråret end vanligt i Høvblege og opfordrede Græsningsforeningen
til at være på forkant og gøre Naturstyrelsen (NST) opmærksom på situationen.
Det blev fremført, at indtrykket var at NST var meget opmærksom på at finde den rette
balance mellem antal dyr og græsningstryk. I de inspektionsture bestyrelsen havde haft med
NST var der udtrykt tilfredshed med forholdene. Endvidere fandt bestyrelsen, at man ikke
umiddelbart havde kompetence til at vurdere om visse planter led under et for højt
græsningstryk, men at det måske er en idé at etablere en ”Kodriverbande”, som kunne samle
indtryk og observationer om foldenes flora.
Naturstyrelsens strategi for biodiversitet blev efterlyst, hvilket bestyrelsen vil gå videre med.
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Status for kvæget
Medregnet kalv født i december 2020 er der nu kommet 9 kalve. Indtil videre har alle
kælvninger været uproblematiske.
Beslutning: Beretningen blev taget til efterretning.
Pkt. 3.og 4 Godkendelse af regnskab og budget.
Budget og regnskab var sendt ud til alle medlemmer sammen med indkaldelsen.
Foreningens aktiver og passiver blev oplyst og posterne blev gennemgået og
spørgsmål besvaret.
Beslutning: Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Herefter gennemgik Søren budgettet hvoraf det fremgik at kontingentstørrelsen blev
fastholdt.
Lønregulering af hyrdens løn blev efterlyst, og det vil bestyrelsen drøfte.
Der blev stillet spørgsmål til værdiansættelsen af dyrene primo og ultimo.
Beslutning: Budgettet blev enstemmigt godkendt med bemærkning om at besætningens
værdiansættelse skal justeres, så primo og ultimo bliver korrekt.
Pkt. 5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
Pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Ea Selmer Trane og Merete Eskjær var på valg for en 2-årig periode og Brian Josefsen, som
indtrådte i bestyrelsen i stedet for Børge Pedersen, for en 1-årig periode. Da Søren Surland
træder ud af bestyrelsen har Lisbeth Bering sagt sig villig til at træde ind i bestyrelsen.
Beslutning: Der var ingen modkandidater. Ea Selmer Trane og Merete Eskjær blev genvalgt
for en 2-årig periode og Brian Josefsen og Lisbeth Bering blev valgt for et år.
Valg af suppleanter i bestyrelsen. Dette valg gælder for en 1-årig periode.
Nuværende suppleanter Krista Steffensen og Jan Blichert-Hansen var villige til genvalg.
Beslutning: Jan Blichert -Hansen og Krista Steffensen blev genvalgt som henholdsvis 1. og 2.
suppleant.
Pkt. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Lise Leth, vor revisor gennem mange år har set sig villig til at tage endnu en tørn.
Beslutning: Lise Leth blev genvalgt som revisor og Per Alban Hansen blev genvalgt til
suppleant.
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Bilag 1: Beretning til GHM generalforsamling 10.04.21

Bestyrelsens beretning 2021
Vi kan jo starte med at gentage tidligere års beretning med ”det går forrygende godt”. Vi har fået en ny folder om
Græsningsforeningen, som med smukke billeder fortæller om vores forening.
Vort kvæg har det godt, orkideerne har det godt, og som altid er det dejligt at se kalvene begynde at indtage Jydelejet.
Kælvningen gik for alvor i gang den 23. marts og fortsætter de næste par måneder. Måske har nogle af jer bemærket,
at det er lidt senere end normalt, og det er fordi vores fine, nye tyr, vi købte i fjor, først blev sat på folden i juni. Den
beslutning er en del af alle de mange overvejelser om at prøve at finde den bedste balance mellem at køerne har nok
at spise over vinteren uden at skulle tilskudsfodres, og samtidig at græsningstrykket er helt rigtigt i forhold til, at
orkideerne og de mange andre planter kan trives.
Denne rette balance er omdrejningspunktet for vores forening. Og vejret er vores vigtigste medspiller. – Dog en noget
uberegnelig medspiller, naturligvis, og hvert år afvejer vi mange, mange gange om der kan gå 17 eller 20 køer i en fold,
om vi skal aflaste et område, om der er græsset for lidt osv. Vi har heldigvis muligheden for at tilskudsfodre i laden,
det vil sige uden for området, men som udgangspunkt skal vi helst ikke tilskudsfodre for ikke at tilføre næring til
området. I år var Jydelejet græsset godt ned, også godt hjulpet af en stor gedeflok, og Karl begyndte i begyndelsen af
året at tilbyde dyrene wrap for at passe godt på dem. Og de har de jo godt, som I kan se, når I er ude i foldene.
Rent kvægmæssigt har det været et godt år med en tilvækst af 16 kalve i 2020. På et tidspunkt har vi haft en bestand
på 95 dyr, men takket være muligheden for at fordele dyrene i henholdsvis Jydelejet, Mandemarke, Busene og
Mandemarke haver har det ikke været et problem. Og heldigvis har vi takket været Karl og Lizza heller ikke haft
problemer med at flytte dyrene rundt på de forskellige folde. I løbet af april/maj skal vi så tage stilling til hvor mange
køer/kvier, der skal løbes. Hvis vi satte alle køerne og de 2-årige kvier til tyr kunne vi potentielt få 35 kalve, og det er
ikke målet. Vi regner med kun at sætte 17 køer til tyr. Vi har så valgt at lade tyren få ferie til omkring 1. juni. Brian har
været så generøs at lade tyren og 2 stude campere på sit område, indtil han flyttes til Mandemarke Haver, hvor han
skal gå til han flyttes tilbage til Jydelejet.
Og det var også derfor vi solgte 15 dyr til Naturstyrelsen omkring Nytår for at bringe antallet af vores kvæg ned. Disse
køer går nu på Ulvshale, hvor I måske allerede har hilst på dem?
I efteråret i forbindelse med samling af dyrene hvor vi tæller dyr, sorterer fra til slagtning og studer tyrekalve,
gennemgår vores dyrlæge bestanden for at kunne give os den årlige velfærdsrapport, som også i år var
tilfredsstillende.
I oktober slagtede vi 13 dyr. Kødbestillingen blev afviklet uden problemer, og alle bestillinger blev opfyldt. Bestanden
ved årsskiftet kom ned på 72 dyr. Det passer nogenlunde med det antal dyr vi må have. Dog kan det vise sig at der
heller ikke i det kommende år vil være nok foder, så derfor har Naturstyrelsen tilbudt at vi også i år kan have dyr til
afgræsning af haverne. Alle disse overvejelser om græsningstrykket har mere og mere været centrum for samarbejdet
med Naturstyrelsen, som vi har nogle meget inspirerende og gode ture med i foldene i løbet af året. Heldigvis er
Naturstyrelsen enig med os i, at dyrevelfærd er i høj prioritet, og vi går fortrøstningsfulde ind i det nye år, dyrene er
generelt sunde og samarbejdet med Naturstyrelsen er godt.
Med det samme forsamlingsforbuddet blev hævet til 25 for udendørs foreningsarbejde, var hegnsgruppen parat ved
tasterne og fik indbudt til hegnsdag her i marts. Det blev en dag med sol og særdeles vellykket
Og lad os runde af med at fortælle om vores planer om en skovfest! Til høslæt den 25. september vil vi sammen med
Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening afholde en vaskeægte skovfest for at fejre naturen herude og
vores gode samarbejde.
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Bilag 2

Græsningsforeningen Høje Møn
Udsnit af Regnskab 2020
Budgetforslag 2021 til GF april 2021

Budget
2020

Realiseret
2020

Budget
2021

22.400
140.000
120.000
-1.800

22.100
147.000
0
113.790
0

280.600

282.890

22.100
150.000
0
100.000
0
60.000
332.100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

100.000
15.000
7.000
4.000
20.000
10.000
35.600
4.000
4.000
5.000
3.000
9.000

113.000
10.997
7.000
8.500
11.364
1.750
33.440
5.006
3.924
1.500
800
5.995

100.000
15.000
0
4.000
35.000
10.000
35.000
6.000
4.000
5.000
3.000
9.000

13
14
15
16
17
18
19
20
21

15.000
3.000
2.000
8.000
3.000
5.000

242.000
-266.200

12.000
0
0
9.534
1.360
3.332
0
8.000
0
897
242.000
-282.000

30.000
3.000
15.000
10.000
3.000
5.000
0
8.000
15.000
1.000
166.000
-236.000

244.400
0
0

198.399
0
0

246.000
0
0

36.200

84.491

86.100

Kontonr.
Kontingent
Tilskud/græsningsforeningen
Landbrugsstøtte
Kødsalg
Renteindtægter
salg af kvæg
Indtægter i alt
Udgifter
Hyrde inkl. Kørsel
Dyrlæge
Leje tyr
Transport dyr
Foder
Hegn - opretning/slåning
Slagtning dyr
Afgift dyr
Forsikring
Rensning af stald
Kontingenter
Kontorhold, porto,
bankgebyrer
Anskaffelser
Formidling/annoncering
Kurser mv.
Generalforsamling og møder
Medlemsaktiviteter
Km-penge bestyrelse
Leje af lokaler
Regnskab & Revision
Hyrde assistance
Renteomkostninger
Besætning primo
Besætning ultimo
Udgifter før afskrivninger
Afskrivning fangstfold
Afskrivning ATV
Resultat

6.000
10.000

Referat fra GHM generalforsamling 10.4.2021

5

