
Generalforsamlingen i Dansk Texel 
Den 26/10-2013 hos Johnny Ladefoged, Krarupvej 17, 6862 Tistrup 

 

 Valg af dirigent: Svend Kristensen, Gjern blev valgt. 
 

 Valg af stemmetællere: Rune og Tove Andersen, Orten blev valgt. 
 

 Formandens beretning: 11/12-12 første møde efter generalforsamlingen og der 
var genvalg på alle poster. Der er kommet en rimelig aktivitet på hjemmesiden. 
Billeder fra dyrskuerne er kommet frem. Med hensyn til udlandstur er det lagt lidt 
på is pga. prisen. Den frivillige fårefond døde derefter. 
6/5-13 blev det næste møde afholdt. Der blev købt et kamera til at tage billeder af 
det bedste kårede dyr i hver besætning. Landsskuet i Herning – havde vi en fin 
stand som sidste år. Vi måtte desværre ikke bruge placeringsrosetterne i år. 
Klovsygetesten må max være 12 mdr. gl. på dyrskuerne. Texelforeningen bakkede 
vædderlamsskuet op med en ærespræmie, grundet det fine fremmøde af 
Texelvæddere. Der blev ligeledes bakket op til dommerkursusset. Avlsudvalgsmøde 
hvor Morten Jakobsen, Jakob Korsvik og Asger Markussen sidder i er der blevet 
arbejdet i at lempe reglerne omkring import af dyr.  
I august blev der afviklet en personlig tur til Holland, som endte med kun 3 
deltagere. En rigtig god tur, men en lang dag. 
Den 12/8-2013 blev det næste møde afholdt, der blev det endelig afgjort at 
foreningen ville støtte vædderlamsskuet grundet 9 tilmeldte texelvæddere. Her blev 
efterårsarrangementet også arrangeret, da det først var planlagt til samme dag 
som dommerkursusset. Der blev det besluttet at prøve at holde temadagen 
sammen med generalforsamlingen. 
Den 22/10-2013 blev det sidste møde før temadage og generalforsamlingen 
afholdt. Klargøring til dagen i dag. 
Der er pt. 54 medlemmer, sidste år ved samme tid havde vi 48 medlemmer. 
I løbet af året var der lidt problemer vedr. landsskuet pga. habilitetsproblemer  
Texel nyt – der er kun udkommet et eksemplar. Der arbejdes på ændrede 
arbejdsgange med flere involverede for at sikre mindst to numre om året. 
 
Vagn: Tak for arbejdet i foreningen 

 Hvor er billederne fra vædderlamsskuet? 
 Landsskuet 2013 – tekst mangler. 
 Meget korte referater fra bestyrelsesmøderne. 

 Planlægning af temadag og generalforsamling ikke så positivt. 
 Foreningen skal måske ikke bruge så mange penge på det sociale, men 

mere på det faglige. 

 Hva med generalforsamling på Fagmødet – Bliver det svigtet 
 Har efterlyst indkommende forslag fra medlemmerne ved bestyrelsen. 
 Dommer fra Sverige 
 Udflugtsmål evt. Sverige 

 
Det er ikke besluttet permanet at generalforsamlingen ikke længere skal afholdes 
sammen med fagdagen.  
Det blev besluttet at indkommende forslag lægges ud på hjemmesiden før 
generalforsamlingen, så der er mulighed for at være forbedret til 
generalforsamlingen. Mere tekst på hjemmesiden. 
Kommentar hvorfor ingen billeder fra Fyn 2013. Der blevet aftalt de selv tager 
billeder og sender dem til webmasteren. 



 
Beretningen godkendt. 

 

 Godkendelse af regnskabet: Der har i der forgangene år været et overskud på 
6.543,36 kr. Så det ender ud med en egenkapital på 41.027,99 kr. Næste års 
budget er fremlagt med et lille underskud på 3.300 kr. 
 
Regnskabet godkendt. 

 
 Indkommende forslag: 

Bestyrelsen forslog at nedsætte kontingentet til 160 kr. plus moms grundet den 
store egenkapital. Forslaget blev nedstemt. Brug evt. pengene på et lille tilskud til 
medlemmerne vedr. udlandstur. Eller på større præmier vedr. Landsskuet / 
lammeskuet. 
Forslag fra Mogens Ladefoged: Texel får på 3 år og derover skal have født og 
opfostret min. 2 lam. Forslaget blev godkendt. Det skal gennemføres, selv hvis de 
andre racer ikke er med på idéen. Der sendes en mail til udstillingsudvalget 
Forslag 1 fra Benny Sunesen: Der ønskes at det fremover er bestyrelsen som 
udvælger dommerne til Landsskuet i Herning. Forslaget blev nedstemt med 5 for og 
7 imod. 
Forslag 2 fra Benny Sunesen: Der ønskes evt. 3 dommer til Landsskuet i 
Herning. Forslaget blev nedstemt. 

 

 Valg til bestyrelsen: Knud, Lars og Anette er på valg. Forslag til bestyrelsen er 
Knud, Lars, Benny og Anette. Lars fik 10 stemmer, Benny fik 13 stemmer og Anette 
fik 13 stemmer. De blev hermed valgt til bestyrelsen. 1. suppleant blev Knud og 2. 
suppleant blev Henning Nielsen. 
 
Indstilling til div. udvalg: Avlsudvalg vil vi indstille Jakob Korsvig, 
udstillingsudvalg – Lars Linding og Sundhedsudvalg Knud Christensen.  

 

 Valg af revisorer: Genvalg til Asger og Tove. 
 

 Valg af dommer: Vagn Frandsen meddelte at han ikke var kandidat som dommer 
ved Landsskuet 2014. Denne beslutning er truffet af hensyn til foreningen og mig 
selv. Diverse problemer med inhabilitet i forbindelse med af avlsdyr.  
Forslag er Helge, Harald, Casper og Henning Pedersen. Her faldt valget på Harald 
Jepsen som dommerformand med 15 stemmer og Helge Gilbjerg med 11 stemmer 
og Henning Pedersen som Suppleant med 4 stemmer. 

 

 Evt.: Idéer til kommende arrangementer. Insemineringer med sæd fra England. 
Hvordan er det gået – Info – afkom. Evt. samle afkommet til lammeskuet i Herning, 
så man se resultatet samt evt. gøre et godt køb. 
 
Der var en del debat omkring fortolkningen af vores racebeskrivelse. Konklusionen 
blev at bestyrelsen vil tilpasse vores avlsmål. Der var klar enighed om at bevare 
typebeskrivelsen med få korrigeringere. 
 
Der ønskes et lille portræt af bestyrelsen med billede, så nye medlemmer ved hvem 
der er hvem. 
 
Der skal udarbejdes et lille regelsæt / handleplan vedr. kåring og billeder. 



 
Bedste kårede vædder blev en 3 års vædder fra Jakob Bæk Pedersen opdrættet 
hos Asger Jakobsen, Sommersted. 
 
Johnny hjælper Anette med at få tekstet hjemmesiden. 


