
Referat generalforsamling Frit Fjerkræ 21. april 2021

Afholdt online pga. COVID-19

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:

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

Velkomst til mødet ved Finn Jensen, formand. 

1. Valg af dirigent og referent  : 
Lars Hector Madsen blev udpeget som dirigent. Tanja Pedersen som referent.

2. Bestyrelsens beretning  :
Medlemstallet er stabilt på cirka 300 medlemmer, men vi mangler indbetaling fra 
rigtig mange. Bestyrelsen har prøvet forskellige løsninger, for at minde om betaling
af kontingent, men har ikke fundet den rette løsning endnu. Foreningen har godt 
1600 følgere på Facebook, så det ville være rigtig rart, hvis flere af dem blev 
betalende medlemmer. Det er svært for foreningen at bevare en fornuftig økonomi,
set i forhold til omkostninger til bank, annonceringer, aktiviteter osv., derfor er 
medlemstallet et vigtigt fokuspunkt.   

Finn gennemgik punkterne på Arbejdslisten et for et, og gav status på de 
forskellige punkter. Alt i alt er der sket flere gode ting, bl.a. ved vedtagelsen af 
småskalapakken, der giver bedre muligheder for stalddørssalg og for at anvende 
vogterhunde til fritgående besætninger. Der er også punkter der ikke er sket noget
ved og som har lange udsigter, fx bagatelgrænse for slagtefjerkræ og 
bagatelgrænse for forbud mod hold af svømmefugle og hønsefugle sammen. Hvad 
angår kommunale regulativer, er det første gang vi har observeret, at der ikke har 
været aktivitet rundt omkring i kommunerne. Det kan skyldes COVID-19, men vi 
ved det ikke. 

Der har desværre været fugleinfluenza igen, siden efteråret 2020, og det har gjort 
det til en trist affære for mange hønseholdere at holde høns, da dyrene ikke må gå 
frit, med mindre gården er overdækket (større end 40 m2). Frit Fjerkræ har løbende



fulgt situationen i Europa nøje og givet opdateringer på udbrud i Danmark på 
Facebook. Noget, som vi oplever folk er glade for.  

3. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse  :
Godkendt uden bemærkninger. 

4. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse  :
Regnskabet viser et mindre underskud pga. en intern bogføringsfejl, som er rettet, 
men rettet for sent til at blive taget med i årets regnskab. 

Gebyr til banken er et problem. Nuværende bankforbindelse tager 3200 kroner om 
året for en foreningskonto, hvilket næsten kan kvæle en lille foreningen. Problemet
er at finde en bank med lavere gebyrer der accepterer en foreningskonto uden 
kasserer eller andre i bestyrelsen er privatkunde i banken. Diana, kasserer, 
fortsætter med at undersøge markedet.   

Det er ligeledes omkostningstungt at benytte sig af Mobile Pay i foreningsregi, men
da medlemmerne ønsker at kunne betale kontingent med mobilpenge, har 
bestyrelsen valgt at fortsætte med Mobile Pay. 

Manglende indbetaling af kontingent fra medlemmer er et problem. Kun cirka 70 
ud af 298 har betalt kontingent for 2021. Bestyrelsen arbejder på en løsning, så 
medlemmerne får bedre besked om påmindelse om betaling af kontingent. 

Regnskabet er godkendt af revisoren og blev godkendt af medlemmer og 
bestyrelse ved generalforsamlingen.

5. Arbejdslisten for foreningen gennemgås og revideres eventuelt  :
Arbejdslisten blev gennemgået af Finn under bestyrelsens beretning.

Vi fjerner punkt 7 ”Hæve antalsgrænsen på salg af fjerkræ for stalddørssalg”, da 
dette er sket med indførelsens af den nye småskalapakke. Grænsen er nu på 2000 
stk. dyr, hvilket vi er tilfredse med. 

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

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

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

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



10.Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer  :
Maria Louise Møjbjerg Seemann blev foreslået og genvalgt. 
Tanja Pedersen blev foreslået og genvalgt. 
Lars Hector Madsen blev foreslået og genvalgt.

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

12.Eventuelt  :
Der blev stillet spørgsmål til regler vedr. slagtekyllinger; staus og om mobilt 
slagteri. Finn oplyste, at det nu er lettere, pga. småskalapakken, men at 
salmonellakontrollen stadig er en stor omkostning for de mindste producenter. Det 
er ikke noget vi forventer at få fjernet, da Danmark har særstatus på salmonella og
er meget vedholdende mht. salmonellakontrol, også fra mirkoproducenter med 
ganske få slagtekyllinger og salg direkte fra stalddør til forbruger.

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


