
Referat generalforsamling Frit Fjerkræ 3. maj 2020 

Afholdt online pga. COVID-19 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling: 

1. Bestyrelsens beretning 
2. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse 
3. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse 
4. Arbejdslisten for foreningen gennemgås og revideres eventuelt 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent og annonceringsgebyr 
7. Valg af formand 
8. Valg af kasserer 
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 
10. Valg af revisor og revisorsuppleant 
11. Eventuelt 

Velkomst til mødet ved Finn Jensen, formand. 
Lars Hector Madsen blev udpeget som dirigent. Tanja Pedersen som referent.  

1. Bestyrelsens beretning:  
Medlemsstatus: 288 medlemmer. Vi vil gerne være flere.  
 
Vi deltager i bl.a. i et projekt lanceret af Fødevarestyrelsen om implementering af en ”småskalapakke”. 
 
Vi arbejder fortsat for bedring af kommunale- og øvrige regulativer der begrænser fjerkræhold.  
Kommunerne især, er meget ivrige for at indføre regulativer der begrænser mulighederne for 
hønsehold, fx i Frederica, som helt har forbudt hold af haner i byzone.  
 
Der har været roligt i Danmark mht. Fugleinfluenza det sidste år, men der har været udbrud andre 
steder i EU, bl.a. i Ungarn i større kalkunbesætninger.  
 
Frit Fjerkræ har oplevet, at flere tror foreningen kun er for producenter. Det er vi kede af, og vil arbejde 
for at sprede budskabet om, at foreningen er for alle der holder høns/fjerkræ i lille skala.  
 
 

2. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse: 
Beretningen blev godkendt. 
 
 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse: 
Vi bliver færre medlemmer. Det skyldes måske, at der ikke sendes separate betalingspåmindelser ud, 
men at bemærkninger om indbetaling finder sted sammen med nyhedsbrevene. Det er taget til 
efterretning. 



 
Nuværnende bank har indført store gebyrer. Foreningen vil se efter en bank, der har lavere gebyrer. 
 

4. Arbejdslisten for foreningen gennemgås og revideres eventuelt: 
Arbejdslisten blev gennemgået punkt for punkt. Vi fortsætter med de punkter der er pt.  
 

5. Behandling af indkomne forslag: 
Ingen forslag er tilkommet bestyrelsen. 
 

6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent og annonceringsgebyr: 
Vedtaget. 
 

7. Valg af formand: 
Finn Jensen blev foreslået og genvalgt 
 

8. Valg af kasserer: 
Diana Glasdam blev foreslået og genvalgt 
 

9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 
Mathias Nørregaard valgte at forlade bestyrelsen. Frit Fjerkræ takker for den store indsats.  
Maria Louise Møjbjerg Seemann blev foreslået og valgt.  
Tanja Pedersen blev foreslået og genvalgt.  
Lars Hector Madsen blev foreslået og genvalgt. 
 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant: 
Mette Nygaard blev valgt som revisor og Tom Axelsen som revisorsuppleant. 
 

11. Eventuelt: 
Intet at referere. 
 

Finn Jensen takkede for alle der deltog via internettet. Mødet sluttet. Tak for i dag.  
 
 
 
 
 


