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Referat af Texelforeningens generalforsamling, 

afholdt på Bygholm Landbrugsskole, den 19. juni 2021 
1. Valg af dirigent og stemmetæller 

Klaus Snede Pedersen valgt som dirigent, Klaus konstaterede at 
generalforsamlingen er varslet korrekt og dermed beslutningsdygtig. 
Klaus Snede Pedersen og Bente Østergaard valgt som stemmetællere 
 

2. Valg af referent 
Bente Østergaard valgt som referent 
 

3. Formandens beretning 
Henning Nielsen oplyste at foreningen består af 42 medlemmer. Der har 
grundet Coronarestriktionerne ikke været afholdt dyrskuer, lige som 
individprøven blev aflyst af samme årsag. Så aktivitetsniveauet har ikke 
været så højt som vanligt, der blev dog afholdt en temadag i februar 2020 
med god tilslutning. Emnet for temadagen var racebeskrivelsen som blev 
grundigt debatteret og rettet til på nogle punkter. Den planlagte tur til Holland 
blev ligeledes skrinlagt p.g.a Coronasituationen, i stedet blev der arrangeret 
en rigtig god tur til marskområdet med besøg hos en større lammeproducent. 
I 2021 er er planlagt 2 dyrskuer, henholdsvis i Ribe og Aulum, der arbejdes 
på at Kimbrerskuet afholdes i efteråret 2021.  
Beretningen blev enstemmigt godkendt 
 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
Kasserer Lars Linding fremlagde regnskabet som blev enstemmigt godkendt 
 

5. Fastsættelse af kontingent 
Uændret 
 

6. Valg af bestyrelse 
Genvalg til Henning Nielsen, Morten Brøgger og Bente Østergaard nyvælges 
 

7. Valg af suppleanter 
Jakob Korsvig og Maurits Knibbe vælges 
 

8. Valg af revisorer 
Genvalg til Asger Jakobsen og Klaus Snede Pedersen 
 

9. Udvalg 
Sundhedsudvalg – indstilling sker senere på året 
Avlsudvalg – indstilling sker senere på året 
Landsskuets udstillingsudvalg – Lars Linding indstilles 
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10. Diplom til bedst kårede Texel får/vædder 2020 
Jørgen Andersen modtog blomster og diplom som ejer af årets bedst kårede 
får. Der er kåret i alt 86 dyr. 
 

11. Indkomne forslag 
Forslag fra Jørgen Andersen om at kigge på indeks systemet, skal vi 
fortsætte med det nuværende med nogle ændringer eller skal vi se på den 
måde indeks systemet fungerer hos kødkvæget. Talmateriale udleveret. 
Livlig diskussion om emnet. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af 
John Engsig, Hans Ranvig og Jakob Bæk som skal se på det nuværende 
indekssystem, gruppen mødes i nærmeste fremtid. Når der foreligger noget 
konkret fra gruppen, kan der laves en temadag om indekssystemet, så alle 
medlemmer har mulighed for at fremkomme med synspunkter om emnet 
inden der tages stilling til hvilken løsning der skal være i fremtiden. 
Avlsudvalget er det forum der bærer ønsker fra den samlede fåreavl videre til 
Seges når der skal ske ændringer i indeks systemet.  
 

12. Eventuelt 
Næste tur kunne evt. gå til Lolland, det er vigtigt for sammenholdet i 
foreningen af der laves sociale arrangementer.  
 
 

 

 

 


