
Faaborg Naturpleje- og Kogræsserlaug, FNoK 
Faaborg den 29. februar 2020 

Referat fra  

Generalforsamling i FNoK torsdag den 20. februar 2020 kl.19.00 
 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

4. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.  

a. Bestyrelsen forslår at medlemmer der ikke deltager i mindst 1 arbejdsdag betaler 

2,50 kr. ekstra pr kg kød. Det samme gælder medlemmer der ikke kan deltage i 

tilsynet med dyrene.  

5. Fremlæggelse af budget og godkendelse heraf. Herunder fastlæggelse af kontingent og  

a conto betaling pr. andel, samt plan for betaling heraf. 

6. Valg til bestyrelsen. 

7. Valg af regnskabskontrollant. 

8. Eventuelt. 

 

Deltagere: 

Lars Torup, formand 

Preben Terp, dirigent 

Annita Svendsen, referent 

Lars Mikkelsen, kasserer 

Erik Viberg, bestyrelsen 

Sven Anker, bestyrelsen 

Mogens Dahl Jensen 

Lars og Lone Zeulner 

Erik Lundorff 

Lene og Jens Linder 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Preben Terp blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

Annita blev udpeget som referent. 

Dagsorden kunne godkendes. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Lars´ formandsberetning vedlægges som bilag. 

 

Bemærkninger til beretningen: 

Bestyrelsen sender et kort ud sammen med referat fra generalforsamlingen, som viser de arealer, 

FNoK forvalter ved Sundet – incl. de nye arealer fra AaVJF. 

Bestyrelsen sender en artikel om ”Den klimavenlige bøf” med ud til medlemmerne. 

Bestyrelsen sørger for opsætning af et info-skilt ved Sundet om FNoK med kontaktoplysninger. 

Vi forsøger at få bragt en artikel om FNoK i ”Det rigtige Faaborg”. 

Der skal gøres et stykke arbejde for at få fortalt om foreningen, så vi kan hverve nye medlemmer i 

2020. 

Tak for formandens beretning! 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Lars M.: 

Regnskab er ikke revideret. Det vil ske snarest. 

2 dyr er trukket ud af regnskabet og vil indgå i afgræsningen i 2020. 

Der vil komme en udgift til afregning for opstaldning af de 2 dyr. 
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Kg pris er 54 kr. pr. kg. 

 

Bemærkninger til regnskabet: 

Der mangler et samlet overblik over de 2 konti – herunder Naturpuljen. 

Der står ca. 40.000 kr. på Naturpuljen. 

Indtægter fra landbrugsstøtte i form af Grundbetaling + grøn støtte er indregnet i årets resultat som 

en indtægt. Støtte i form af ”Pleje af græs- og naturarealer” overføres til foreningens Naturpulje. 

Afregning for den del udestår – vi har endnu ikke modtaget vores støtte fra Landbrugsstyrelsen. 

Oversigt over de 2 puljer sendes ud til medlemmerne sammen med referatet. 

 

Regnskabet kan godkendes med de nævnte forbehold.  

Regnskabet vedlægges incl. oversigt over de 2 puljer / konti. 

 

 

4. Indkomne forslag 
Bestyrelsen forslår, at medlemmer der ikke deltager i mindst 1 arbejdsdag betaler 2,50 kr. ekstra 

pr.kg kød. Det samme gælder medlemmer, der ikke kan deltage i tilsynet med dyrene. 

Hvis et medlem ikke deltager i 1 arbejdsdag og ikke kan deltage i tilsynet betales 2 x 2,50 kr. ekstra 

pr. kg kød. 

Beløbet på de 2,50 kr. pr. kg. for sæson 2020 (er godkendt) og for sæson 2021 blev godkendt. 

Der er ikke indkommet yderligere forslag. 

 

5. Fremlæggelse af budget 

A conto betaling: 2.700 kr. pr. andel for sæson 2020 (er godkendt) og for sæson 2021 blev 

godkendt. 

Støttemedlemmer betaler 50 kr. for sæson 2020. 

Som støttemedlem kan man stå på en prioriteret venteliste til andele. 

Budget blev godkendt. 

 

 

6. Valg til bestyrelsen 
Lars: Vi er 5 bestyrelsesmedlemmer, der er villige til genvalg. Vi kan godt bruge flere medlemmer. 

De 5 blev genvalgt og Lars Zeulner blev valgt som ny til bestyrelsen. 

Kontakt: lars.zeulner@hotmail.com 

 

 

7. Valg af regnskabskontrollant 

Mogens Dahl Jensen vil gerne fortsætte og vil gerne arbejde med hjemmeside. 

 

 

8. Eventuelt 
Lene gjorde opmærksom på, at vi skal huske at skrive, at slagtningen foregår hos slagteren i Vester 

Hæsinge. 

Mogens fremviste foreningens opdaterede hjemmeside: Fnok.info 

Medlemmer skal have et password til medlemsdelen. 

 

Generalforsamlingen blev officielt afsluttet og ordet givet tilbage til formanden. 

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv og aftalte det første møde: 

Tirsdag den 3. marts kl. 20.00 hos Lars M. 

  


