
	  

	  

	  

Referat	  af	  Texelforeningens	  generalforsamling	  afholdt	  på	  Bygholm	  landbrugsskole	  d.28.10.2017	  

	  

1. Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  

	  
Vagn	  Frandsen	  blev	  valgt,	  og	  han	  konstaterede,	  at	  generalforsamlingen	  var	  korrekt	  varslet	  og	  
derfor	  beslutningsdygtig.	  

Svend	  Kristensen	  blev	  valgt	  til	  referent	  
Keld	  Nielsen	  og	  Jakob	  Korsvik	  valgtes	  til	  stemmetællere	  
	  

2. Formandens	  beretning	  

Henning	  Nielsen	  gennemgik	  årets	  gang	  i	  foreningen,	  herunder	  bl.a.	  at	  bestyrelsens	  initiativer	  	  til	  en	  
fælles	  tur	  til	  sjællandsk	  texelavler	  blev	  aflyst	  grundet	  manglende	  tilslutning.	  Ligeledes	  blev	  en	  
vædderbyttedag,	  hvor	  stald	  og	  dyrlæge	  var	  klar,	  aflyst	  grundet	  få	  tilmeldinger.	  Bestyrelsen	  kunne	  

godt	  tænke	  sig	  input	  fra	  medlemmerne	  og	  generel	  mere	  opbakning	  til	  initiativer.	  Der	  er	  fremover	  
planlagt	  2	  fysiske	  bestyrelsesmøder	  om	  året	  samt	  telefonmøder	  efter	  behov.	  

Til	  orientering:	  der	  er	  kåret	  101	  texel	  i	  kåringsåret	  og	  importeret	  2	  hollandske	  væddere	  samt	  sæd	  

fra	  Frankrig	  til	  3	  avlere.	  

Beretningen	  blev	  enstemmigt	  godkendt.	  

3. Fremlæggelse	  af	  revideret	  regnskab	  til	  godkendelse	  

Lars	  Linding	  fremlagde	  regnskabet,	  der	  blev	  enstemmigt	  godkendt	  	  

4. Fastsættelse	  af	  kontingent	  	  	  	  
Ud	  fra	  budget	  for	  2018	  og	  foreningens	  45	  	  medlemmer	  blev	  der	  foreslået	  kontingent	  på	  250	  kr.	  
Det	  blev	  enstemmigt	  godkendt.	  

	  
5. Indkomne	  forslag	  

Ingen	  

	  
6. 	  Valg	  til	  bestyrelse	  og	  suppleanter	  

Valgt	  til	  bestyrelse	  

	  Jaco	  van	  der	  Molen,	  Lars	  Linding,	  Bruno	  Lyskjær	  Due	  
Valgt	  som	  suppleant	  
Jakob	  Korsvik,	  Maurits	  Knibbe	  

	  



	  

	  
	  
	  

	  
7. Valg	  af	  revisor	  

Genvalg	  til	  Asger	  Jakobsen	  og	  Klaus	  Snede	  Pedersen	  

	  
8. 	  Eventuel.	  

Livlig	  diskussion	  om	  S-‐indeks	  og	  dommerbesætning	  på	  Landsskuet.	  Der	  vil	  blive	  rettet	  henvendelse	  

til	  Landskuets	  udstillingsudvalg	  vedrørende	  kommunikationsbrist	  til	  udstillere.	  
	  
	  


