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Faaborg den 14. juni 2021 

Formandsberetning Sæson 2020. 

 

Lidt om den forløbne sæson 2020. 

 

På generalforsamlingen 20. februar blev bestyrelsen suppleret med et nyt medlem, Lars Zeulner, så 

vi har i 2020 haft en bestyrelse på 6 medlemmer, suppleret med vores webmaster, som har deltaget i 

bestyrelsesmøderne. 

 

3. marts holdt vi konstitueringsmøde og planlagte forårets aktiviteter. Anker og Erik fik udarbejdet 

plan for årets arbejdsdage, så hegnene kunne være klar til sæsonens dyr.  

 

Sidste år havde vi store problemer med at få afsat alle andelene. Den umiddelbare løsning var kun at 

købe det antal dyr, der er betalt for på forhånd. Problemet er imidlertid, at vi i vores 

forpagtningsaftaler skal afgræsse arealerne med et vist antal dyr af hensyn til naturplejen.  

Resultatet blev, at vi købte 11 Angus-kvier af Erling Rasmussen, som blev sat på græs 5. april. 

De 2 dyr, som vi havde på vinterophold på Horne, kom på græs den 14. april.  

 

Vores hjemmeside har fungeret godt i år, og Mogens har hurtigt lagt billeder og informationer op på 

hjemmesiden.  

Bestyrelsen har arbejdet med bedre information om naturplejen og klimavenligt kød. Dels har vi 

selv opsat et par plancher med oplysninger om FNoK, dels har vi samarbejdet med det rigtige 

Faaborg, som har bragt en særdeles god artikel i deres november nummer.  

 

Der har også i denne sæson været en fast plan for vores arbejdsdage, så alle har haft mulighed for at 

deltage i en eller flere arbejdsdage. Arbejdsdagene er nødvendige, og samtidig har de en væsentlig 

social betydning. Det er her, vi lærer hinanden at kende, får diskuteret livets genvordigheder og løst 

eventuelle problemer. 

På AaVJs areal med det nye areal, mark 4, og bekæmpelsen af buskopvækst langs Sundstien og 

sognediget, er arbejdet i perioder meget arbejdskrævende.  

Vores materialehus er fortsat vores udgangspunkt ved arbejdsdagene.  

Dørkoden og koden på kontrolboksen er ens: Hvert andet tal i formandens telefonnummer. 

 

Dyrene i denne sæson har trivedes fint og arealet langs Sundsøen er blevet effektivt afgræsset.  

Tilsynet med dyrene er forløbet godt. Det er rart at læse i bogen, hvor flere af jer skriver lidt om 

jeres besøg hos dyrene. 

 

Alle dyrene blev denne gang slagtet samme dag den 31. oktober. Udskæringerne skete 18.-20. og 

25. november. 

Dyrene er har denne gang været fine med gennemsnitvægt pr andel er godt 64 kg. I 2019 var den 

gennemsnitlige andel 56 kg. 

Slagtning og aftaler med slagter om udskæring mm er forløbet nemt og gnidningsfrit på nær et 

enkelt punkt. Efter slagtning opgiver slagteren vægten og dyrenummer på alle vores dyr. Når vi 

kender alle udgifterne og det samlede antal kg fastsætter bestyrelsen årets kg-pris. Det viste sig 

desværre, at vores ene dyr vejede 200 kg mindre end oplyst. Da vi havde udmeldt årets kg-pris, 

valgte vi at bruge penge fra vores pulje til at fastholde den udmeldte pris. 

Det var beretningen for sæson 2020! 



 2 

Jeg vil dog knytte er par bemærkningen til den igangværende sæson. 

 

Sæson 2021 

Vi tog hul på 2021 uden den planlagte generalforsamling, som vi måtte aflyse pga. Covid19.  

Bestyrelsen har derfor truffet afgørelser omkring dyr, levering, mm. 

 

Erling Rasmussen har også i år leveret 2-årige Angus-kvier.  

Dyrene blev sat på græs den 5. april – 2. påskedag. Det var nærmest vinter med sne, hagl og blæst. 

Udsætningen blev kun overværet af Erik Wiberg. Vognmanden var overpræcis og ringede ikke på 

forhånd, så Anker og jeg ved at tjekke strømmen til hegnet, da dyrene kom. Dyrene blev sat ud på 

mark 4 overfor Kaleko Mølle. 

I lighed med sidste år løb alle dyrene direkte over til mark 3.  

 

På grund af det kolde vejr og manglende græs, har vi dels håndfodret lidt, dels har vi ret hurtigt 

flyttet dyre ned til mark 2 langs Sundet.  

 

Nu er sommervejret kommet og dyrene er tilbage på mark 3 og 4 hvor der er rigeligt med græs. 

 

Vores øgede information om FNoK har bevirket en øget tilgang af nye medlemmer. 

 

Til sidst en tak til den øvrige bestyrelse, til de medlemmer, der trofast har meldt sig til de forskellige 

opgaver og arbejdsdage i sæsonen der gik og til resten af vores medlemmer, der ligesom os sætter 

pris på naturen og på godt kød. 

 

Lars Torup 


