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Referat af bestyrelsesmøde i Texelforeningen 

 

Fredag, den 18. november 2022, kl. 17.30 

Deltagere: Henning Nielsen, Lars Linding, Morten Brøgger, Sophie Nielsen, Thomas 

Brogaard, Bente Østergaard  

Afbud fra: Jaco Van Der Molen 

Punkt 1 Konstituering 
 
Formand: Henning Nielsen 
Næstformand: Morten Brøgger 
Kasserer: Lars Linding 
PR ansvarlig: Lars Linding 
Sekretær: Bente Østergaard 
Menigt medlem: Jaco Van Der Molen 
 
Suppleanter: Sophie Nielsen og Thomas Brogaard deltager i 
bestyrelsesmøderne 
 

Punkt 2 Siden sidst 
 
Henning har været til evalueringsmøde med Landsskuet. Der var lidt udfordring 
med trafik af heste foran fårestaldene, problemet løses i 2023 ved at flytte 
hesteteltet. God stemning på skuet generelt og mange besøgende.  
Årets Kimbrerskue var en stor succes med mange udstillede får, Texel tegnede 
sig for hovedparten af de udstillede dyr.  
 

Punkt 3 Opfølgning på generalforsamling 
 
Vi kunne godt ønske os flere medlemmer kom til generalforsamling, hvad kan 
vi gøre for at få flere med ?  
 
 
 
Avlsmål blev diskuteret og ser nu ud som følger:  
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Punkt 4 Vægtning af delindekser 
 
Der har i 2021 været afholdt et arrangement med SEGES for at få belyst hvad 
der sker hvis vægtning af de enkelte delindekser ændres. P.g.a af dårlig 
formidling, kom der ikke det store ud af mødet. SEGES oplyser at de kan lave 
prøveberegning for at se hvordan tingene ser ud når vægtning ændres. Når 
der laves ændringer påvirker det alle dyr der ligger i systemet.  
 
Der har tidligere været drøftet forskellige modeller, vi beslutter af fortsætte 
arbejdet med se på de vægte som arbejdsgruppen foreslog i 2021. 
Kuldstørrelse vægter i dag meget højt, baggrunden herfor er at Texel tidligere 
fik få lam, dog viser statistikken at der er sket væsentlig fremgang de seneste 
10 år.  Der ses på indeks for slagtekvalitet, da der nu scannes i en del 
besætninger. Indekset har i dag en symbolsk værdi på 1, skal evt. ændres til 3.  
 
 

 Nuværende Forslag 1 Forslag 2 

Kuldstørrelse 33% 24% 15% 

Moderegenskaber 11% 14% 17% 

Mælketilvækst 12% 12% 16% 

Holdbarhed 9% 13% 16% 

Livskraft 10% 10% 10% 

Tilvækst 16% 16% 16% 

Slagtekvalitet 1% 1% 1% 

Eksteriør 7% 7% 7% 

 
Aftalt at Bente kontakter SEGES og beder dem lave en beregning af forslag 1 
og 2 på besætning nr. 1 og 9 på senest offentliggjorte hitliste. 
 
SEGES afholder møde med Dansk Fåreavl i jan/feb 2023 – her skal diskuteres 
fåreregistrering generelt. Har vi noget vi ønsker drøftet, så tager Henning det 
med.   
 

Punkt 5 Individafprøvning 2023 
 
Der afholdes individprøve i 2023. Dyrene indsættes ved 3 måneder. Der skeles 
til den franske model. Lokation er endnu ikke fastsat.  
Individprøveudvalg bestående af: Ole Selmer, Henning Nielsen og Thomas 
Brogaard laver et oplæg som skal præsenteres i marts 2023.  
 

Punkt 6 Scanning 2023 
 
En del besætninger har fået scannet i 2022. Diskussion om vi skal fortsætte i 
2023. I dag scannes dybden på rygmusklen, det optimale af var der kunne 
scannes areal af rygmuskel også. På sigt kan scanning måske ligge i regi 
Dansk Fåreavl, det forudsætter dog at der er andre racer der vil være med.  
 

Punkt 7  Medlemskontingent/Æresmedlem 
 
Takster 2023: 
Kontingent, enkeltmedlem kr. 450,- incl. moms. 
Husstandsmedlemsskab, kr. 700,- incl. moms. 
Husstandsmedlemsskab dækker 2 navngivne personer i samme husstand.  
Er der medlemmer der ønsker husstandsmedlemsskab i 2023, så kontakt 
venligst Lars Linding senest den 1. januar 2023.  
 
Diskussion om der skal laves et kontingent for passive medlemmer. Tages op 
igen forud for generalforsamling 2023.  
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Umiddelbart ingen planer om at lave æresmedlemsskaber 
 

Punkt 8 Indmeldelse i Dansk Fåreavl 
 
Dansk Fåreavl ændrer struktur pr. 1/1 2023, går over til at være en forening for 
regionale fåreforeninger og raceforeninger. Texelforeningen ønsker at blive 
optaget og indmeldelsesblanket er udfyldt d.d. 
 

Punkt 9 Eventuelt 
 
Foreningen har 30 års jubilæum i 2023, dette fejres på Kimbrerskuet. 
Generalforsamling kan evt. holdes samtidig.  
Forslag om at afholde kåring på Kimbrerskuet om lørdagen så der også bliver 
noget på programmet denne dag. 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag den 13. maj 2023. 

 

Referent: Bente Østergaard 

 

 


