
 Referat af bestyrelsesmøde i Texelforeningen 

Lørdag, den 8. oktober 2022, kl. 14 

Deltagere: Henning Nielsen, Jaco Van der Molen, Lars Linding, Morten Brøgger, 

Bente Østergaard 

Punkt 1 Siden sidst: 
 
Vellykket Texeltur den 17/9 2022 hvor vi startede med morgenkaffe hos 
Familien Brøgger, herefter kørte vi rundt og så forskellige former for 
afgræsning som familien Brøggers får bruges til. Sidste stop på turen var 
hos Tvillingegårdens Lammeproduktion som afgræssede areal med 
solceller. Dagen sluttede med grillmad og en masse god snak.  
 
Dagens bestyrelsesmøde afholdes i forbindelse med Kimbrerskuet, hvor 
der en stor fåreudstilling med Texel som den dominerende race.  
 

Punkt 2 Gennemgang af dagsorden til generalforsamling 
 
De enkelte punkter gennemgået.  
Der skal forventes en kontingentstigning pr. 1/1 2023 
Bente sender reminder til medlemmer om at huske tilmelding til 
generalforsamling.  
 
 

Punkt 3 Medlemssituationen 
 
Foreningen har pr. d.d. 45 enkeltmedlemmer og 2 husstandsmedlemmer. 
 

Punkt 4 Orientering om Det Nye Dansk Fåreavl 
 
Formand for Dansk Fåreavl Bente Østergaard gav en orientering om Det 
Nye Dansk Fåreavl, der forventes at gå i luften den 1/1 2023. Der vil blive 
givet en grundig orientering på generalforsamlingen.  
 

Punkt 5 Antal kårede dyr 
 
Der er i den netop afsluttede sæson kåret 120 får og 8 væddere.  
Dyr der er kåret i dag, tæller med i næste kåringssæson. 
 
Der uddeles diplom og blomster til bedst kårede dyr på 
generalforsamlingen.  
 

Punkt 6 Scanning 
 
Ole Selmer har været på kåringstur, der er kåret 192 lam. Foreningen 
betaler for scanning og de avlere der har fået scannet lam afregner 
kørselsomkostningerne. Diskussion om hvorvidt vi skal fortsætte 
scanning, det besluttes af projektet sættes på pause et par år. Ønsker 
avlerne scannet må de selv lave aftale om dette.  
 
 
 
 



Punkt 7 Individafprøvning 2023 
 
Enighed om der skal være en afprøvning. Emnet tages op på 
generalforsamlingen og herefter udarbejdes en model for 2023.  
 

Punkt 8 Eventuelt 
 
Foreningens 30 års jubilæum afholdes ikke den 4/2 2023 som planlagt. 
Bestyrelsen er i tænkeboks om hvor og hvornår arrangementet skal 
afholdes.  
 

Referent: Bente Østergaard 

 

 

 

 


