
Referat fra generalforsamlingen 2008 

Generalforsamling 1.11.2008 på Bygholm Landbrugsskole 

Der var 16 stemmeberettigede mødt 

Jacob bød velkommen 

1. Vagn Frandsen blev valgt til dirigent. 
Stemmetællere: Kjeld Nielsen og Ruben Christensen. 
 
Vagn overtog og startede med at konstatere at generalforsamlingen ikke var lovlig 
indvarslet. Den var en dag for sent udsendt. Der var dog ingen protester mod 
generalforsamlingens afholdelse og den blev erklæret beslutningsdygtig, Vagn 
gennemgik dagsordenen, og spurgte til rettidigheden af indkomne forslag, 
formanden oplyste at der var 5 rettidigt indkomne. 
 

2. Beretning ved formanden 
 
Jakob aflagde beretning om årets gang i foreningen. Han omtalte den nye 
hjemmeside, der er blevet godt modtaget, og har fået ros. 
Åbent hus havde ikke den store interesse, kun få besøgende. 
Hollandsturen var en succes. 
Kåring. Initiativet med lokal kåring havde fået mange til at kåre i alt cirka 210 dyr 
blev kåret. 
Jakob oplyste at medlemstallet er 64. Og det første år er nye medlemmer gratis, 
dog uden stemmeret. 
 
Debat: 
Mogens Ladefoged spurgte til scanning. Der blev oplyst at 403 texel var scannet i 
år. 
Ligeledes var der forslag om ændring af hjemmesiden mht. medlemsliste og 
salgsliste for grupper af dyr. 
Kritik af Texelforeningens stand på Roskilde og Odense dyrskue, men det er en 
kritik der ikke kan genkendes, da der fra Roskilde kun har været positive 
tilbagemeldelser. 
John Engsig foreslog at man kunne forsøge at hverve nye medlemmer ved at sende 
et brev ud til deltagere i fåreregistreringen med Texel. 
Vagn Frandsen havde ros til bestyrelsens arbejde med hensyn til initiativer mht. 
kåring og Hollandstur, savnede Thorkild på skuerne, kritik af manglende initiativ til 
uddeling af pokaler m.v. på Landsskuet. En tak til Vagn for at forestå dette. 
Erik Victor Pedersen tilbød at foreningen er velkommen til at opstille materiale på 
Hjørring skuet i Dansk Fåreavls stand. 
 
Beretningen godkendt. 
 



3. Regnskab 
 
Jakob gennemgik regnskabet på kassererens vegne.  
Regnskabet vedrører perioden 1.10.2007 til 30.6.2008 altså kun 9 måneder p.g.a. 
regnskabsårets omlægning. 
Regnskabet udviser et overskud på 4803,92 kr. 
Revisionen har underskrevet regnskabet. 
Budget forelagt med et underskud på 1800,- kr. 
 
Debat: 
Kontingentet er ifølge bestyrelsens forslag sat til at være uændret, det er 
indarbejdet i budgettet, men burde have været et punkt på dagsordenen. 
Mogens Ladefoged havde kritik af bestyrelsens brug af penge til annonce om åbent 
hus. 
 
Regnskab og budget godkendt. 
 

4. Indkomne forslag 
 
a. Ændret vægtning af delindeks 
 
John Engsig forelagde forslaget, der går ud på at ændre eksteriørindexet til at veje 
mere på bekostning af delindexet for slagtekvalitet 
 
Flere mente at det er et godt forslag. 
Andre mente dog at det er et problem at kun topdyr kåres. 
Jakob viste en planche om hvad der sker med det samlede indeks ved en ændring. 
Forslaget vedtaget. 

b. Udsendelse af Texel nyt på mail 
Forslaget vedtaget uden særlige kommentarer, dog er det et problem hvis ikke man 
har adgang til mail, men det bliver løst. 

c. Forslag om at dyr skal møde nyklippede til dyrskue. 
Forslaget ikke vedtaget 

d. Forslag om temadag/avlsgodkendelse 
Forslaget delt i to.  
Temadag blev vedtaget. 
 
Avlsgodkendelse.  
Bestyrelsen ser på om det skal være samme dag som en temadag. 
Ligeledes arbejdes der vider med om lammene kan kåres og om det kan indgå i 
indekserne. 



e. Oprettelse af aktive avlsbesætninger. 
Forslaget sendes videre til udvalg for avl. 

5. Forslag til dommere på Landsskuet. 
Der blev foreslået at Vagn Frandsen og Henning Petersen fortsætter til næste år. 
 

6. Indstilling til Udvalg 

Udvalg for avl: Vagn Frandsen  
Udvalg for sundhed: Knud Christensen 
Udstillingsudvalg til Landsskuet: Mogens Ladefoged 

7. Valg til Bestyrelsen 

Forslag: Jakob Bæk Pedersen, Knud Christensen, Asger Jacobsen og Ruben 
Christensen. 
Valgt blev Jakob og Knud. 
Suppleant: Asger Jacobsen 
Revisor: Knud Gråe Michelsen 

8. Eventuelt 

Vi diskuterede om plakaten for bedste Texel får skulle tilfalde en avler eller skulle 
blive i foreningens varetægt. Vi enedes om at den skulle blive i foreningen. 

 

Referent: Knud Christensen 

 


