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Etablering og idegrundlag. 
I 2012 blev der afholdt orienteringsmøde med etablering af en arbejdsgruppe under ledelse af 
undertegnede. Der blev udarbejdet vedtægter, budgetter og indkaldt til stiftende generalforsamling  
den 8. januar 2013. Der mødte ca 30 interesserede familier. Vi fik købt 7 Galloway kvier krydset 
med Angus og én kalv der skulle leveres tilbage.  
Herudover Lam af racen Gutefår og Gotlands Pelsfår incl. moderfår. 
Vores primære mål er at få det bedste og sundeste kød og behandle dyrene så godt som vi 
formår, samtidig med at vi kan nyde synet af dyrene, og vide at vi yder lidt naturpleje. 
 
Dyrene bliver leveret i april og slagtet i oktober og kødet fordeles mellem medlemmer efter 
forudbetalte andele som er min. 1/8 ko eller ½ lam med tilhørende andel i moderfåret. Aidt slagteri 
har foretaget partering og pakning af kødet i gammeldags (med f.eks. tværreb) eller moderne 
udskæring (med mere i fars). Indmad og ben fordeles efter ønsker. Får bliver forarbejdet til 
spegepølser på Skovgaard Gårdbutik. Slagteren fordeler kød efter kvalitet så alle får andel i nogle 
gode stykker. Kødandele bliver vejet og afregnet efter konkret vægt. Opskrifter medfølger 
portionerne. 
 
Silkeborg Kommune har pligt til af slå græsarealer i § 3 områder, så vi fik hurtigt en aftale om at 
kommunen stod for indhegningerne og vi så skulle sørge for at få afgræsset arealerne. 
Vores interesse er absolut også at nyde synet af dyrene i de meget fine dalforløb nord for Arena 
Midt langs Dalsgårds bæk og på ”Niels Dyhrs mark” langs Sygehusbækken nord for tidl. Kjellerup 
Rådhus. Der har været et meget positivt samarbejde med Miljø- og Naturforvaltningen i Silkeborg 
og uden deres medvirken var projektet ikke blevet iværksat. 
 Praktiske oplysninger. 
Bestyrelsen har det overordnede ansvar, men har fordelt arbejdsopgaverne med tilsyn af dyrene til 
medlemmer og der er oprettet 2 praktiske udvalg der sørger for at slå græs langs hegn mm. 
Medlemmerne undersøger om elhegn fungerer og der er vand mm. Er der evt. usikkerhed om et 
dyr eller andre forhold, kontaktes bestyrelsen. Der har til dato ikke været problemer, vi ikke selv 
har kunnet klare.  
 
I 2014 var der i alt 11 Angus kvier og 8 får med 14 lam. 
I 2015 var der i alt 12 Angus kvier og 6 får med 11 lam. 
 Kontakt. 
Vil man vide mere om foreningen er man velkommen til at rette henvendelse til undertegnede. 
Har man lyst til at blive medlem mailer man til kjellerupko@gmail.com og så bliver der fremsendt et 
Andelsbevis hvor priser mm. fremgår. 
Prisniveauet afhænger af det konkrete indkøb af dyr og afregningen til medlemmer tilstræbes at 
hvile i sig selv, så kun medlemskontingentet på kr.150 pr. år er til driften af foreningen. 
 
 Med venlig hilsen 
KJELLERUP KOGRÆSSERLAUG   Finn Trangbæk  


