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Referat af bestyrelsesmøde i Texelforeningen 

 

Søndag, den 25. jul 2021, kl. 13.30 

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

Østergaard  

Punkt 1 Konstituering 
 
Formand: Henning Nielsen 
Næstformand: Jaco Van Der Molen 
Kasserer: Lars Linding 
PR ansvarlig: Morten Brøgger 
Sekretær: Bente Østergaard 
 

Punkt 2 Opfølgning på generalforsamling  
 
I løbet af efteråret (formentlig ultimo september) laves der et arrangement 
hvor temaet er Indekssystemet. SEGES vil komme og give en uddybende 
forklaring om systemet og hvordan de enkelte delindekser påvirker det 
samlede indeks. Herefter har vi mulighed for at stille uddybende 
spørgsmål og efterfølgende drøfte om det nuværende system er som vi 
ønsker det eller der evt. skal laves ændringer i systemet hvis det muligt og 
økonomien tillader det.  
Den nedsatte arbejdsgruppe bestående af John Engsig, Jakob Bæk og 
Hans Ranvig er i gang med at se på systemet og information fra 
arbejdsgruppen vil blive sendt ud til medlemmerne inden arrangementet 
med SEGES.  
Dagen afsluttes med grillmad. 
 

Punkt 3 Generalforsamling 2021 
 
Generalforsamling afholdes den 2. oktober 2021 på Lolland.  
Der arrangeres bustur med afgang den 2/10 om morgenen og hjemkomst 
den 3/10 sidst på eftermiddagen. Yderligere informationer om turens 
indhold, pris osv. vil blive tilsendt medlemmerne når de sidste detaljer er 
på plads.  
 

Punkt 4 Texeltur 
 
Årets tur vil gå til Lolland og Sjælland i forbindelse med generalforsamling, 
der vil være besøg hos Bernard Esbensen og Hans Ranvig. Information 
om turen vil blive tilsendt medlemmerne når de sidste detaljer er på plads 
 

Punkt 5 Køb af vædder 
 
Debat om at foreningen måske skulle købe en vædder i udlandet og stille 
den til rådighed for medlemmer. Ideen skrinlægges indtil videre og der 
arbejdes i stedet på en tur til Holland i 2022 hvor medlemmerne selv kan 
udpege og indkøbe væddere.   
 

Punkt 6 Individafprøvning 
 
Der var ikke stor interesse for den senest afholdte individprøve. Hvis 
afprøvning skal fortsætte, skal konceptet fornyes. Emnet tages op på 
årets generalforsamling for at høre medlemmernes synspunkter inden der 
tages beslutning om hvad der skal ske i fremtiden.  
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Punkt 7  Scanning 
 
Scanning af rygmuskel er et vigtigt element i avlsarbejdet.  
Foreningen indkøber en scanner og Ole Selmer vil i opstartsfasen scanne 
hos foreningens medlemmer for en beskeden brugerbetaling. Hvis 
individprøven skal fortsætte, vil scanning også blive benyttet her.  
Yderligere informationer sendes til medlemmerne når der ligger en 
køreplan 
 

Punkt 8 Hjemmesiden 
 
Hjemmesiden fungerer fint, fortællerhjørnet er en succes.  
Der indføres et nyt tiltag i 2021 – Aktive Væddere – her kan medlemmer 
indsende stamtavle og billeder af deres vædder/væddere til Lars Linding 
som vil sætte på hjemmesiden. 
 

Punkt 9 Gennemgang af vedtægter 
 
Vedtægterne gennemgået og ændringer/sletninger lavet. Ændringerne, 
som udelukkende er af administrativ art, fremlægges på årets 
generalforsamling.  
 

Punkt 10 Eventuelt 
 
Henning Nielsen oplyser at er godt gang i tilmelding til Kimbrerskuet.  
Det er muligt at forhåndstilmelde – se mere på www.kimbrerskuet.dk  
 

 

Referent: Bente Østergaard 

 

 

http://www.kimbrerskuet.dk/

