
Generalforsamling PFGS 2016 
Projektforum Galten Skovby 

Tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19 på Skovby Mosegård 

Referent: Kasper Tikjøb 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning for arbejdet i det forløbne år 
3. Orientering om igangværende og afsluttede projekter i 2015/2016 
4. Indkomne forslag 
5. Regnskab 
6. Fastsættelse af kontingent og Budget? 
7. Valg af formand. Karen Lindemann 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: 
Arne Nielsen 
Kristian Skovhus 
Lars Hoppe 
Valg af suppleanter 
På valg er: 
Esben Lemming 

9. Valg af revisor 
10. Eventuelt 

Referat 
Sebastian Jonshøj, formand for Danmarks Naturfredningsforening Aarhus og 
bestyrelsesmedlem i kogræsserforening, holder foredrag om hvordan man skaber en 
kogræsserforening. Lige nu i gang med bynært projekt i Lystrup. 

Man køber dyr til foråret, passer dem hele året igennem 

Nøjsomme, hårdføre dyr og omgængelige af gebyt 

Britiske extensive naturplejekvægrracer, ex. galloway (ingen horn på hverken hanner eller 
hunner) eller den mindre Dexter. 

Bruger områder i størrelsesordenen 3-10 hektar. 

15 dyr gående i kasted 

Aconto - udligning = kg. pris ca. kr. 65,- 

Man lægger ex. ved årets start 1.600 for ottendel der giver 20-25 kg. og efter udligning 
har man så givet 65,- Det er billigt for så eksklusivt kød. Mindste antal medlemmer er 32 



anpartshavere. Kvarte dele er også populært. Gennemsnigtsslagtevægt omkrin 200 kg. for 
Galloway. Indkøbes som kvier eller stude på halvandet til 2 år (ungkreaturer). 

Tilsyn er primært hegn og dyrenes trivsel. Ved 32 medlemmer har hvert medlem cirka et 
tilsyn om måneden. Nogle foreninger har 100 medlemmer. 

Derudover arbejdsdage og sociale arrangementer 

Bruger slagteri der er vant til at fordele kødet ligeligt mellem medlemmmerne. 

Vinterpause! Dyrene går primært inde om vinteren hvor kogræsserlauget er inaktivt og 
forbereder sig til sæsonstart igen til foråret. 

Dyrene kan godt klare sig året rundt, også om vinteren uden læskur. Men om vinteren er 
der lovmæssigt krav om at der skal være adgang til læskur og tørt leje. Også en 
udfordring at det om vinteren næsten er mørkt inden man kan nå at komme fra arbejde og 
udføre det daglige tilsyn. 

Sebastian vil gerne holdes orienteres om projektets udvikling. 

1. Valg af dirigent 
Niels Jørgensen valgt. 

Generalforsamlingen konstateres lovligt indvarslet. 

Reviderede regnskaber ikke udsendt tidsmæssigt, er dog godkendt alligevel. 

2. Formandens beretning for arbejdet i det 
forløbne år. 
Karen Lindemann fortæller om fyrtårnsprisen og henviser til den grundige skriftlige 
beretning. 

3. Orientering om igangværende og afsluttede 
projekter i 2015/2016. 
Skovbyskoven: Gode sociale begivenheder, træerne er efterhånden så høje at det 
muligvis bliver sidste år i år at "renses" for ukrudt mellem træerne. Stadig i dialog om 
hvordan stien igennem skabes, kommunen har afsat penge til stien. 

Stiboulevarden: Der tegnes på tunnel under Søringen til kobling med offentlig sti i 
Svaneparken. Der arbejdes på at forbedre for bløde trafikanter på torvet, der arbejdes på 
at (gen)skabe lys i Østergårdstunellen, bredere sti fra hallen ned mod tunellen, der er brugt 
stenmel som forsøgsprojekt. Og mere lys i Skovby. 

Galten Bymidte: Gentænkt og ombygget i moderne stil. 



Skaterparken: Den endelige kontrakt blev underskrevet i søndags efter 5 års forarbejde. 
Der er fundet en god løsning med GFS og byfesten. På grund af korrektion efter politikrav 
om adgangsforhold ud til Vestergade. 

Svømmefaciliteter: Projektet kan ikke komme længere med fondsarbejde, da kommunen 
ikke vil involvere sig, da der ikke er økonomi til svømmehallen. Dialog om man skal vende 
tilbage til det originale udgangspunkt om at skabe en svømmesø som etape 1 uden 
konsensus om hvad det bedste næste skridt er. 

Lokalhistorie på farten: Gruppen er ved at blive genvækket. 

Skovby: Dialoggruppe startet om hvad vi vil skabe i fremtiden i Skovby. Ønske om at finde 
ud af hvad det betyder at bo i Skovby og opnå identitetsskabelse. Sætte fingeraftryk i 
kommuneplanen. 

Galten bymidte: Haft 4 gode møder, regnet ud at i 2020 bor der 10.000 i Galten-Skovby, 
ville have været kommunens største by hvis ikke Skandeborg og Stilling var slået 
sammen. Prøve at skabe mere bycentrum og bykarakter, da hele byen er helt fyldt med 
flade parcelhuse. Ønske om op til 4 etager. Måske højhuse med 6 eller flere etager, da der 
også er stor mangel på lejligheder. Vi skal have P-pladser og er ikke store nok til gågade, 
så der arbejdes på måske at bygge "shared space" hvor samme område kan bruges til 
flere ting. Også huske at vi skal sikre udvidelsesmuligheder af Bytoftens grønne område. 
De ældre skal frem i gadebilledet, og ikke være gemt bag byen. Der er stadig plads til flere 
medlemmer. 

Nye projekter på vej: "Fællesdyr i byen" (klappedyr) og "Kogræsserforening" (spisedyr) 

4. Indkomne forslag 
Vedtægter: Enstemmigt vedtaget at alle har adgang til generalforsamlingen. 

Enstemmigt vedtaget tekstændring om at fjerne budgetkrav. 

5. Regnskab 
Regnskabet er godkendt. 

Fastsættelse af kontingent: Fastholdes på samme niveau 

6. Valg af formand 
Valg af formand: Karen Lindemann valgt. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Valgt er: 

Arne Nielsen 



Kristian Skovhus 

Lars Hoppe 

Valg af suppleanter: 

Valgt er Esben Lemming 

9. Valg af revisor: 
Niels Jørgensen valgt 

10. Eventuelt 
Der er planlagt indhegninger i den grønne kile på Skovby Nygaard hvor der kan gå dyr. 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 24. maj klokken 19.00 på Skovby Mosegaard. 


