
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I AGARD
NATURLAUG 23-42-2A22

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling(GF) er som ifølge
gældende vedtægter.

lnden GF starter, er der inviteret til fællesspisning, hvor Anne krog har
tilberedt lækker Forloren Hare af foreningens eget kød. 18 personer spiste
med, hvilket var rigtig hyggeligt. Yderligere 3 personer mødte frem til GF.

1. Valg af dirigent oq referent

Søren Amand valgt til dirigent.
Birgitte Holst valgt til referent
lndkaldelse er sket rettidigt og derfor er GF lovlig og gældende

2. Bestvrelsens beretninq

Uffe Holst giver formandens beretning for 5. Generalforsamrling
lngen kommentarer
Se beretningen ivedhæftede bilag 1

3. Fremlæqqelse oq qodkendelse af det reviderede req nskab

Torben Kiltang gennemgår regnskab for 2021 - Se vedhæftede bilag 2
Punktet: Husleje ændres til arealleje af markerne i budgettet.
Punktet: Værdipapirer og kapitalandele forsvinder i næste års regnskab.

6. Fremlæqqelse af budoet sam godkendelse heraf. herunder
fastsættelse af kontinqent depositum for kødaftaqende
medlemmer

Se bilag 3
Forslag om, at der ved budgetfremlæggelse ved næste GF vises både
budget for 2021 og 2022 og resultatet
Budget er godkendt
Fastlæggelse af kontingent og depositum for kødandele beskrives under
punkt 10.

4. Foreliqqende forslaq fra bestvrelsen eller medlemmerne

lngen indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer

5. ForeniEsens udviklinq



Stor ros til Naturfestival, både for planlægning, afvikling og deltagelse.
Der er lavet en løs plan for aktiviteter i kommende sæson
Se bilag 4(årsplan)

På baggrund af paneldebat ved sidste GF, har bestyrelsen arbejdet videre
med ansøgning af puljer på baggrund af opfordringer fra kommunen.
Kommenteres yderligere under "åben debat"

7. Valq af bestvre . Vælqes for en 2 åriq periode. Lige år vælqes 2
medlemmer oq ul år 3 medlemmer.

Uffe Holst og forben Kiltang er på valg og begge ønsker genvalg og vaelges

8. Valq af revisor. Vælges fgr 1 år.

lben Strudsholm ønsker ikke genvalg, men Paul Jakobsen ønsker at være
revisor, hvilket godkendes uden Paul's tilstedeværelse.

9. Eventuelt

Referat fra GF 2021 findes ikke på hjernmeside, hvilket Per Thorsen sørger
for

10. Teqnino af oq medlemskaber.

Torben foreslår at bibeholde kontingent på 125 kr

Kødandelsprisen ønskes bibeholdt på 1000 kr., da det nogenlunde passer
med prisen for 118 kød.

Aben debat

Efter endt GF holdt Uffe et kort oplæg omkring foreningens udvikling, som
oplæg til åben debat efterfølgende. Hved år har der været nye projekter,
hvilket har været en succes. Dog har deltagelse i "Naturens dag" været
problematisk, men samarbejdet med Øster Starup skole omkring "Naturens
dag" har været en succes med masser af udvikling og nytænkning fra år til år

Kommunen havde en pulje 12021, som blev ansøgt til opkøb af jord til evt.
anlæggelse af skovareal imellem Ammitsbølvej og kælkebakken. Kommunen
gav afslag, da kommunen ikke giver støtte til opkøb af jord. Men der er
mulighed for at oprette en naturfond, hvor lodsejer får tilskud til at lade
marken gro i natur og derefter evt. bruge arealet rekreativt. Denne proces vil
kommunen gerne vejlede og hjælpe med.



12023 kan marken ved Nebbegård ikke bruges, da ejerne ønsker at have får
på arealet. IVIen brug af sti og bro på gårdens arealer er stadig muligt.
Foreningen forhandler pris for hegn.

Der er lavet aftale med grundejerforeningen på Silkevænget om at plante en
æblelund nedenfor nr. 1, som evt. kan kombineres med en fælles "byhave"

Deltaoerne ved kom med nedstående forsla til anvendelse af
området lanqs Ammitsbølvei som oprettes via Naturfond.:

'BEE GOOD" - område med planter der er velegnet til bier i bistader

Hundeskov

Vådområde ved "Poppelstykket" overfladevand fra Lupinvænget og
Hørvænget

lVlountainbike-rute i kanten af skov evt. i samarbe.lde med ØSVN

Naturstier til brug af Øster Starup skole

Spejderne kunne have overnatnings mulighed I skoven

Solcelleantræg med får

Skovstykke med varieret beplantning.

Kan man samle ind lokalt til Naturfond?

fror man at hver husstand i sognet vil betale 1000 kr (evt. 100 kr/måned) til
oprettelse af naturfond. Det må vise sig, når man evt. opstarter projektet
omkring "Naturfond". Bestyrelsen er glade for at mødedeltagerne var positive
stemt overfor et nyt projekt, men man skal altid overveje, hvor mange timer vil
bestyrelsen bruge på et sådan projekt og hvor mange frivillige kan man finde
til udførelse af projektet.



ÅSård Naturlaug (CVR-nr. 38159135)

Resu ltatopgørels e OL I OL-202L - 3L I L2-202L

Omsætning

Donationer, gaver og anden støtte
LandbrugsstØtte - Handyrspræmie

LandbrugsstØtte - Pleje af græs- og naturarealer

Arrangementer
Kontingent

KØdandele

Madpakke hus

-6.6L1,,23

-6.363,50

-32.383,48

-9.045,00

-12.500,00

-L06.844,25

-2.75A,O0

OMSÆTNING IALT -176.497,46

Variable omkostninger
Arrangementer L4.818,58

7.875,00kke hus

o 22.693,58

Kvæg

Slagtning

Foder mm

76.781,25

30.284,50

375
KVÆG 107.440,75

VAREFORBRUG 130.134,33

DÆKNINGSBIDRAG IALT -46.363,13

Salgsfremmende om kostninger
Repræsentation, diverse 3.165,60
SALGSOMKOSTNINGER 3.165,50

Lokaleomkostninger

Husleje uden moms 16.000,00
LOKALEOMKOSTNINGER 16.000,00

Administration
Konsulentbistand
Kontingenter ekskl. moms

Erhvervsforsikringer
Porto og gebyrer

Regnskabsprograrn

lnternet og webhotel
Offentiige bøder og gebyrer

Betalingsløsning

Generalforsamling, møder mm.

3.532,81

1.000,00

3.774,54

581

3.463,75

568,13

76,24

722,5

1.113,00
ADM!NISTRATION 14.83L,97

ARETS RESULTAT -12.365,56



ÅSård Naturlaug (CVR-nr. 38159135)

Balance pr.t 3L/ t2-2A2L

Aktiver

Finansielle anlægsaktiver
Værdipapirer og kapitalandele 5.784,00
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 5.784,0O

ANtÆGSAKTIVER 5.784,O4

Omsætningsaktiver
Varebeholdning 1,.087 50
VAREBEHOLDNING 1.087,50

Tilgodehavender
Debitorer, ubetalte fakturaer 4.373,00
DEBlTORER 4.373,00

4.373,O4

Likvide beholdninger
Sparekassen Kronjylland
MobilePay

52.555,82

908,00
LIKVIDE BEHOLDNINGER 53.363,92

OMSÆTNINGSAKTIVER 58.824,32

AKTIVER 64.608,32

Passiver

Egenkapital

Egenkapital konto primo -28.923,54
PERIODENS RESULTAT -12.355,56

Mellemregning 0,00
EGENKAPITAL -41.289,10

Kortfristet gæld

Kreditorer, ubetalte regninger -23.3L9,22
KORTFRISTET GÆLD -23.3L9,22

PASSIVER

NDER 1

-64.608,32

KORTFRISTET GÆLD -23.319,22

TILGODEHAVENDER



Ågård Naturlaug (CVR-nr. 38159135)

Genera lforsamling d. 23 I 2-2022

Bestyrelse

Anne Krog

Torben Kiltang

rudThomas Landmark

Per Thorsen

Uffe Holst

Dirigent

Søren Åmand

Revisor

Paul Jakobsen
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