
Generalforsamling den 10/11-12 på Bygholm Landbrugsskole. 
 

1. Valg af dirigent og stemmetæller: 
 
Dirigent blev Vagn Frandsen. 
Stemmetæller blev Kjeld Nielsen og Jakob Korsvig. 

 
2. Beretning om foreningens virksomhed: 

 
Året startede ud med en voldsom diskussion på sidste generalforsamling vedr. 
klovsygeprojekt hvor bestyrelsen mente der skulle gives 5000 kr. til projektet, men 
medlemmerne have en anden holdning. Der blev også nævnt, at man ønskede 
mere aktivitet. Der blev valgt bestyrelse, som efterfølgende valgte at gå ved 
konstitueringen. Der blev afholdt ekstra ordinær generalforsamling den 21/1-12. 
Der blev valgt ny bestyrelse. Johnny Ladefoged og Klaus Snede Pedersen for 1 år. 
Lars Linding, Knud Christensen og Anette Andersen for 2 år. 
 
Vores plan i bestyrelsen var at afholde 4 årlige møder. Udgive 2-3 texelnyt bl.a. 
med avlerprofil. Hjemmesiden skulle have en make over. Lave et årligt 
arrangement. 
 
Avl. Vædderlamsskue Frivillig fåreunion – politiske regler. 
 
Der er i år lagt en del vægt på dyrskuerne. Med hensyn til billedtagning til 
hjemmesiden. Det har også været dejligt med den store tilslutning på de forskellige 
dyrskuer. I bestyrelsen er vi blevet enig om kun at give Landskuet 1 ærespræmie. 
Standen blev også stablet flot på benene.  
 
Hovedmålet var vores arrangement hos Svend Kristensen, hvor temaet var det 
nuværende kåringssystem. En rigtig god dag med mange deltager i alt ca. 27-29 
personer. Tak til kåringsdommerne som turde stille op til en gang kritik – kritik på 
den gode måde. 
 
Kommentar: 
- Positivt at der sker noget på hjemmesiden 
- Ros til bestyrelsen, stort arbejde at tage rundt og besøge de forskellige 

dyrskuer. 
- Idé – udbygge reklamen på produktionssiden. Evt. med fremhævning af de 3 

bedste får og vædder på indeks siden. 
- Mere reklame, det kan man aldrig få nok af. 

 
Beretningen godkendt. 

 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

 
Kontingent i det foregående regnskabsår blev betalt af 45 medlemmer. Indtægter 
var 11.649,05. 
Under udgifterne var der hovedsagelig udgiften til klovsygeprojektet på 2.500 kr. 
Ellers har der kun været udgifter for 8.440,50 kr. I alt et lille overskud på 3.209 kr. 
for regnskabsåret 1/7-11 til 30/6-12. 



 
Foreningen har på nuværende tid en egenkapital på 30.228,55 kr. 
 
I budgettet satser vi på 54 medlemmer som vil indbetale kontingent, budgettet 
fremvises med et lille overskud på 3200 kr. 
 
Kommentar: 
- Brug lidt flere penge på større ærespræmier. 
- Arrangementer. 
 
Regnskabet godkendt. 

 
4. Fastsættelse af kontingent: 

 
Kontingent uændret. Kontingent 2013 blev fastsat til 200 kr. plus moms. 

 
5. Indkomne forslag: 

 
Ingen. 

 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter: 

 
På valg er Klaus Snede Pedersen og Johnny Ladefoged. 
Forslag Klaus og Johnny. 
 
De blev valgt. 
 
Suppleanter: 
 
Forslag: Henning Nielsen, Benny Sunesen og Henning Pedersen. 
Henning Pedersen ønsker ikke at deltage. 
 
Efter afstemning blev Benny Sunesen 1. Suppleant og Henning Nielsen 2. 
Suppleant. 

 
7. Valg af revisor: 

 
Knud Graa-Michelsen ønsker ikke genvalg. 
Tove Andersen blev forslået. 
 
Alle enige revisor den kommende periode er Asger Jakobsen og Tove Andersen. 

 
8. Evt. 

 
Klovsyge projektet. 
Der er brugt meget tid og det er blevet rigtig godt. 
På nuværende tidspunkt skal der tages test hvert år, men der forventes at det vil 
kommet til at ligne M3 programmet med prøver kun hvert 3. år. 
 



God idé med fodbadning inden et dyrskue samt badning efter et skue. 15 procent 
zink sulfat kun modstand dygtig i 24 timer eller formalin som kan købes hos 
America ( kun til udendørs brug ). 
 
Familie medlemskab – evt. 250+100 kr. som så vil give 2 stemmerettigheder. 
 
Kåring – HUSK uldlængde, tænder og bevægelse….. ØNSKES 
 
Texel-dag rigtig godt. 
 
Kåringsvægtning skal ændres i Skejby. Køler 5% ned og type 5% op. 
 
Emner til næste texel-dag: 
- Produktion siden vægtes højere. Scanning – slagtekroppe. 
- Besøg af Skandinaviens Slagtehus…. 
  
  


