
                                                                                                                    Hjortespring Naturplejeforening 

v/ Ejner K Holst 

Meteorvej 42 

2730 Herlev 

20. januar 2019 

Hjortespring Naturplejeforening, generalforsamling onsdag 27. 
februar 2019, kl. 19.00 på Kildegården  

 Referat 

1. Valg af dirigent 

Per Frølich Larsen valgt. 

 

2. Valg af referent 

Lone fosdal 

 

3. Godkendelse af bestyrelsens beretning 

Se beretningen her:  

http://hjnatur.dk/wp-content/uploads/2019/03/Beretning-HJN-2019-endelig.pdf 

Beretning godkendt. 

 

4. Godkendelse af regnskab – Regnskab er udsendt som bilag 1. 

Kan ses her: 

http://hjnatur.dk/wp-content/uploads/2019/01/2018%C3%A5rsregnskab.pdf 

Regnskab godkendt. 

 

5. Forslag 

 

• Dyr 

a. Kalve – Forslag 9 stk. 

b.Lam – Forslag 14 stk. – med tilhørende får.  

 

• Ændringer af vedtægter. Forslag er udsendt som bilag 2. 

 

Mht. til lam er der på det sidste sket det at Lone Hansen der leverede lam sidste år, 

har opsagt aftalen. Vi har kontakt med en ny leverandør, men måske får vi ikke så 

mange lam i denne sæson.  

Mht. til vedtægter, blev ændringsforslaget vedtaget. Se den opdaterede version her: 

  

http://hjnatur.dk/wp-content/uploads/2019/03/Beretning-HJN-2019-endelig.pdf
http://hjnatur.dk/wp-content/uploads/2019/01/2018%C3%A5rsregnskab.pdf
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http://hjnatur.dk/forening/vedtaegter/ 

 

Under punktet blev der rejst et forslag om at vi skriver noget om hvornår man er 

bundet af en kødbestilling, og at man beskriver det gældende acontoprincip – p.t. at 

man betaler et mindre beløb først, et større lige før slagtning. Det kan fx stå på siden 

om betaling. Bestyrelsen arbejder videre med en formulering. 

 

 

På generalforsamlingen blev der også rejst forslag om at foreningen skifter bank fra 

Nordea (bl.a. kendt for at hjælpe med skattefiduser) til en bank der ligger nærmere 

foreningens værdisæt med bæredygtighed. Bestyrelsen arbejder videre med det. 

Følgende banker blev nævnt: Merkur, Arbejdernes Landsbank, Oikos. 

 

6. Budget 2019 

http://hjnatur.dk/wp-content/uploads/2019/03/2019budget.pdf 

Godkendt. 

 

7. Fastsættelse af kontingent – Forslag om uændret kontingent 

Vedtaget. 

 

8. Valg af bestyrelse - 7 medlemmer 

 

På valg er: Erling Barkholt, Lone Fosdal, Grete Eddau Kock og Ejner K Holst – alle 

villige til genvalg. Hans Henrik Eloffson, Henrik Hadberg, Per Frøhlich Larsen 

ønsker ikke genvalg 

 

Den nye bestyrelse ser sådan ud: 

Ejner K. Holst, Erling Barkholt, Grethe Eddau Kock, Emil Førby, Kirsten Sloth 

Skovdal, Kristian Gudmand-Høyer og Lone Fosdal. 

 

Tak til indsatsen til de afgående bestyrelsesmedlemmer. 

 

9. Valg af suppleanter: 

 

På valg er: Tove Marie Rosendal og Finn G. Madsen. Alle villig til genvalg 

Yderligere to suppleanter valgt: Hans Henrik Eloffson og Pernille Staal Køhler. 

 

  

http://hjnatur.dk/forening/vedtaegter/
http://hjnatur.dk/wp-content/uploads/2019/03/2019budget.pdf
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10. Valg af revisor: 

 

På valg er Børge Klit Johansen. 

Børge Klit Johansen genvalgt. 

 

11. Eventuelt 

Intet. 
 

 

 


