
Referat fra generalforsamlingen 2009 

 Generalforsamling 31.oktober 2009 på Bygholm Landbrugsskole. 

Jakob bød velkommen til generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent. 
Svend Christensen blev valgt. Han begyndte med at konstatere at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og dermed beslutningsdygtig. 
 

2. Valg af stemmetællere. 
Torsten Larsen og Erik Victor Pedersen blev valgt. 
 

3. Formandens beretning. 
Jakob omtalte hvad der er foregået i årets løb. Kåring: Der er kåret 98 dyr i år. 
Arrangementet hos Irmelin Gregersen var godt og lærerigt, men konklusionen var, 
at der ikke for tiden er nogen grund til at ændre typebeskrivelsen, ej heller af 
vægtningen af delindeksene. Jakob takkede dommere og andre der har været 
aktive i forbindelse med de forskellige arrangementer. 
Der er en tilbagegang i antal medlemmer på 4, pga. ophør. For at hverve nye 
medlemmer tilbyder vi at man kan være medlem gratis det første år(uden 
stemmeret). 
Til sidst en tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år. 
Debat: 
Vagn Frandsen : Kom med en lille kritik af aktiviteterne i foreningen bl.a. for få 
bestyrelsesmøder. Der burde være mindst 4 om året Ifølge hjemmesiden er dette 
også tilfældet. 
Vagn foreslog at bestyrelsen lavede en aktivitetskalender for det næste år. 
Avlsudvalget påpeger at der er problemer med kåring da resultaterne klumper 
sammen med hensyn til resultatet. (for lidt spredning) 
Svært at få initiativer fra avlsudvalget igennem, da der ikke er nogen avlskonsulent. 
En tak til bestyrelsen for deres arbejde, det er nødvendigt at nogen gør arbejdet. 
Opfordrede den nye bestyrelse til at arbejde for at få flere med til kåring og 
scanning. 
Henning Nielsen: Kommentar til kåringen m.h.t. ben og ryg og ensartede dyr, om at 
vi måske kun har perfekte dyr. 
Thorkild Nielsen: Hvorfor er der ikke navn på bestyrelsen i Texel-nyt,(Jakob 
fortæller at det altid er i første nr. efter generalforsamlingen) og han mangler 
materiale fra foreningen. 
Erik Victor Pedersen: Vi er velkomne med materiale til skuet i distrikt 1. 
Mogens Ladefoged: Måske en ide med billeder af den nye bestyrelse. 
Torsten Larsen: Opfordrede til en tur til udlandet. 
Henning Nielsen: Måske et samarbejde med andre om en tur til England. 
Beretningen enstemmigt vedtaget. 



4. Regnskab 
Det udviser et overskud på 1.119,32 kr. Og en egenkapital på 22.726,93 kr. 
Enstemmigt godkendt. 
 

5. Kontingent og budget 
Kontingent foreslås til uændret 200,- kr., budget forelagt, begge dele vedtaget. 
 

6. Forslag til dommere på Landsskuet 
Henning Pedersen og Vagn Frandsen, og som reserve Poul Erik Nyborg. 
 

7. Forslag til udvalg 
Udvalg for avl: Vagn Frandsen 
Udvalg for sundhed: Knud Christensen 
Udstillingsudvalg: Mogens Ladefoged 
 

8. Indkomne forslag 
Forslag fra Mogens Ladefoged om at følge de andre racers kriterier for udstilling af 
får med lam på dyrskuerne, således at der ikke mere er krav om, at fårene skal 
møde med lam, forudsat at der er indberettet fødselsvægt og 2 mdrs. vægt via 
dyreregistreringen. 
Forslaget vedtaget. 
 

9. Valg til bestyrelsen 
Der blev kun foreslået 3 kandidater og de blev alle valgt. 
Henning Nielsen, Lars Linding blev genvalgt og Torsten Larsen nyvalgt. 
Suppleanter: Thorkild Nielsen og Poul Erik Nyborg. 
 

10. Valg af revisorer 
Asger Jacobsen og Knud Graae Michelsen. 
 

11. Eventuelt 
Mogens Ladefoged: Offentliggørelse af kåring på hjemmesiden! 
Jakob Bæk Pedersen: Oprydning på købs- og salgslisten 
Lars Linding: Flere oplysninger om dyrene på salgslisten. 
Mogens L.: Efterlyste nye billeder på hjemmesiden. 
Jacob Bæk Pedersen.: Opfordrede til at sende billeder ind. 
Vagn Frandsen: Spurgte til om der er stemning for at Udvalg for Avl laver en 
vædderlamsaktivitet med kåring og oprangering af dyrene og eventuelt med en 
auktion over de bedste lam. Og i givet fald, hvor det skulle være. Dyrskuepladsen i 
Herning er en mulighed. 
Reaktionen var behersket, men alligevel positiv, det er nok det store arbejde der 
forskrækker folk. 
I år var der afslag fra Fåreafgiftsfonden på tiltaget. 
Vi havde i mellemtiden fået besøg af Ivar Christoffersen, der kunne love at hvis det 
blev aktuelt kunne vi låne pladsen i Herning. 
Ivar mente at der var en negativ stemning på Landsskuet, og at 



ærespræmiefordelingen er et problem. 
Dette medførte en række kommentarer. Blandt andet at stemningen måske er et 
udtryk for den prestige der er i at klare sig godt, da det jo er Landsskuet, der er 
toppen af skuerne, mens de lokale skuer er lidt mere sociale. Ærespræmier er altid 
et emne til diskussion, men stemningen er at det skal være de bedste dyr der får 
ærespræmierne, uanset race. Men selvfølgelig ser vi helst at Texel klarer sig godt. 
 
Svend Christensen takkede af som ordstyrer  
Jakob Bæk. takkede de fremmødte og Johnny Ladefoged for hans arbejde i 
bestyrelsen, han er ung endnu så måske ser vi ham i bestyrelsen senere. 
 
 
Referent: Knud Christensen 

 


