
Referat af ordinær generalforsamling i  

Fjerkræklubben for Vordingborg og Omegn - afholdt torsdag den 5. februar 2015 

 

Formand Jørgen Ellerød Andersen bød velkommen til ordinær generalforsamling i klubben, og 

dagsorden blev godkendt. 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

John Nygaard blev valgt til dirigent. John Nygaard takkede for valget.  

Som stemmetællere valgtes Børge Skovmøller og Martin Friis Mortensen. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet rettidigt. 

 

2. Formandens beretning 

Formanden orienterede om aktiviteterne i det forløbne år. Formandens beretning blev godkendt. Det 

har været et godt år – ved årets udgang havde klubben 114 medlemmer. Klubhuset blev udlejet 

oftere end tidligere, og det ønskede formanden at takke Jan Abel for. Der har været afholdt 

markedsdag med loppemarked og salg af høns. Der var en masse besøgende – også publikum udefra. 

I oktober blev afholdt slagtedag, en succes som vi søger at gentage i 2015. 

 

Vedrørende udstillingen nævnte Villy Olsen, at der på udstillingen var lavet, som at der var to 

udstillinger – duer for sig og andet fjerkræ for sig.   

 

Hvorfor skulle nogle af duerne stå i hønsebure, spurgte Verner Jørgensen - det er korrekt, svarede 

Kenneth Olsen. Et par af de større racer stod i dværghønsebure. Dette søges naturligvis ændret 

fremover.  

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

 

3. Det reviderede regnskab fremlægges 

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som viste følgende resultat: 

    2014 - DKK   

Indtægter      10.303,13   

Udgifter      21.986,29  

Underskud      11.683,16  

 



Der er i 2014 investeret i varmepumpe i Klubhuset – en udgift, som androg DKK 16.495,00 og som er 

med til at forklare underskud på regnskabet. Men det forventes, at varmepumpen i løbet af få år har 

tjent sig selv hjem. 

 

Regnskabet blev godkendt.   

 

4. a. Indkomne forslag vedrørende klubben 

Der var indkommet fire forslag vedrørende klubben: 

 

1) Der var indkommet forslag om en forhøjelse af den årlige leje pr. grund i Vordingborg 

Fjerkrækoloni fra DKK 400 pr. år til DKK 500 pr. år.  

Blandt lejerne af grunde var der opposition mod en sådan grundlejestigning. Der blev 

forlangt skriftlig afstemning, og en optælling af afgivne stemmer viste 18 for og 14 imod. 

Forslaget er vedtaget. Der afholdes kolonimøde i løbet af april, hvor det i fællesskab aftales, 

hvilke forbedringer grundlejeforhøjelsen skal anvendes til. 

 

2) Der var indkommet forslag vedrørende fællesareal ud for grunde nre. 10, 11, 20 og 21, at 

dette stykke kan blive underlagt de respektive grunde, om grundlejerne ønsker dette. Det vil 

medføre en 25% grundlejestigning, hvilket svarer til arealets størrelse.  

Der blev forlangt skriftlig afstemning, og en optælling af afgivne stemmer viste 8 for, 11 imod 

og 12 blanke. Forslaget er ikke vedtaget. 

 

3) Ændringer af reglement for Vordingborg Fjerkrækoloni blev vedtaget med 16 stemmer for og 

9 imod. 

 

4) Ændring af klubbens formelle navn fra Fjerkræklubben for Vordingborg og Omegn til 

Vordingborg Fjerkræklub. Afstemning foregik ved håndsoprækning med 4 stemmer imod og 

11 for. Forslaget er vedtaget.  

 

 

b. Indkomne forslag vedrørende repræsentantskabsmødet 

Ingen forslag var modtaget. 

 

5. Aktivitetskalender for kommende år 

Den planlagte aktivitetskalender blev runddelt, hvorefter formanden gennemgik det planlagte. 

 



2015 
MAJ 29. maj kl. 19:00 – Vaccination af høns ved Klubhuset. 
 
 
JULI 4. juli kl. 10:00-16:00 – Åbent Hus i Kolonien og Loppemarked ved Klubhuset. 

 
4. juli kl. 17:00 – Grill-aften ved Klubhuset. Medbring selv kød til grillen.  
Pris pr. person 50 kroner (prisen dækker tilbehør, f.eks. salat).  
Øl, vand, vin kan købes. 

 
 
SEPTEMBER 6. september kl. 10:00-16:00 – Kulinarisk Rosenfeldt. 

Klubben deltager med en pr-stand. Høns, som ønskes vist på denne pr-stand, 
skal tilmeldes hos formanden senest otte dage før. Dyrene skal være i burene 
kl. 09:30. 

 
 26. september kl. 14:00 – Hønsedag i Klubhuset. 

Tilmelding af dyr til bedømmelse på dagen skal ske til formanden senest den 
16. september. 

 
 
OKTOBER 10. oktober kl. 10:00 – Slagtedag i Kolonien. 

Antal dyr tilmeldes hos formanden senest 2. oktober. Pris pr. dyr 25 kroner. 
 
 17. oktober kl. 10:00 – Vaccination af høns og duer i Kolonien. 
 
 
NOVEMBER 21.-22. november – Udstilling i Vordingborghallen.  
 
 
DECEMBER 11.-13. december - Landsudstilling i Herning. 
 
 
2016 
FEBRUAR 20. februar kl. 10:00 – Generalforsamling i Klubhuset. 
 
 20. februar kl. 13.00 – Frokost – Bankospil – Pokalfest i Klubhuset 

Pris pr. person 125 kroner. Tilmelding senest 15. februar. 
 

Aktivitetslisten blev taget til efterretning 

 

6. Valg af bestyrelse   

 

På valg var: 

Jan Abel – modtager genvalg. 

John Christensen  – modtager genvalg 

Johnny Kristensen – modtager genvalg 



 

Alle blev genvalgt.  

 

Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Marita Kristensen ønsker at udtræde af bestyrelsen, men ville gerne fortsætte som suppleant og har 

lovet at fortsætte som sekretær, hvis hun er suppleant. Det blev diskuteret, om det så overhovedet 

er nødvendigt at have suppleanter, hvis de ingen rolle har (indtræder ifald et bestyrelsesmedlem 

afgår). Marita Kristensen forklarede, at såvel hun som Jan Abel samt den nuværende næstformand, 

Johnny Kristensen, alle var indtrådt i bestyrelsen efter et medlem var udtrådt.  Der blev diskuteret 

længe, om Marita Kristensen kan melde sig ud af bestyrelsen, som herefter består af seks 

medlemmer. Da formandens stemme ifølge klubbens vedtægter tæller dobbelt, er der intet til hinder 

for at have en bestyrelse bestående af seks personer. Marita Kristensen påpegede, det ikke er vigtigt 

på nogen måde for hende at fortsætte som suppleant og sekretær, hun afgiver gerne dette til hvem, 

som måtte være interesseret i opgaverne – indlæg til ”Racefjerkræ”, referent ved bestyrelsesmøder 

og generalforsamlinger, kontakt til presse, vedligehold af hjemmeside, vedligehold af Facebook-

gruppe etc.  Ingen meldte sig. 

 

Marita Kristensen blev valgt som 1. suppleant og Hans-Jørgen Frederiksen som 2. suppleant. 

 

Bilagskontrollant (Revisor) 

Per Rasmussen og Bent Nielsen blev valgt. 

 

Bilagskontrollant-suppleant (Revisor-suppleant) 

Arne Petersen blev valgt. 

 

Valg af klubrepræsentant til D.F.f.R 

Bestyrelsen varetager dette. 

Valg af medlemmer til udvalg i D.F.f.R. 

Bestyrelsen varetager dette. 

 

7. Fastsættelse af kontingent 

Der var stillet forslag om kontingentforhøjelse for 2016 fra DKK 75 til DKK 100 og DKK 50 for 

ungdomsmedlemmer under 18 år.  

 

Forslaget kom til afstemning med 1 imod. Forslaget blev godkendt. 

 



8. Eventuelt 

Arne Petersen forespurgte, hvordan vi ser på, at en bestemt person ser på, at han udstiller i 

Fuglebjerg. Det må være Fuglebjergs beslutning. I Vordingborg står vi solidarisk med Møn og ikke vil 

have vedkommende til at udstille. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.  

 

 

 

Som dirigent: 

John Nygaard 

 


