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 Referat  

 
Møde i Danske Husdyr, lørdag d. 21.03 2015 på Karensminde, Morsbølvej 102, Grindsted 

 

Deltagere fra bestyrelsen i Danske husdyr:  

Sonja Andersen, Ole Mols, Henning Lund Jensen, Torkild Liboriussen, Christian Rudbæk og Pre-

ben Kyed.  

Afbud fra Frank Møller Fransen. 

 

Deltagere fra avlsudvalg: 

RDM-1970: Stig Larsen, Ole Mols. Fraværende Carl Christian Madsen. 

Jysk Kvæg / SDM-65: Henning Lund Jensen, og Christian Rudbæk. Fraværende Aase Christiansen 

Dansk Malkekorthorn: Eigil Andersen, Ids Idsinga og Christian Rudbæk. 

Dansk Landracegrise: Eigil Andersen, Rose Mols og Preben Kyed. 

Land- og Marsk-får: Jens Ole Mols, Rose Mols og Preben Kyed. 

 

I alt 11 deltagere. 

 

Mødet blev afviklet efter udsendt dagsorden. 

 

1. Konstituering af bestyrelsen 

Formand: Sonja Andersen  

Næstformand: Ole Mols  

Kasserer: Torkild Liboriussen  

Sekretær: Torkild Liboriussen  

 

2. Siden sidst 
Frank Møller Fransen har gjort opmærksom på en fejl i udkastet til referatet fra Generalforsamlin-

gen. Ændringsforslaget, som var til afstemning, gik ud på, at ægtefælle / sambo ikke kan sidde i 

samme avlsudvalg. Afstemningen gav 22 stemmer for, 14 imod og 1 blank. Der skal være 2/3 af de 

afgivne stemmer for at vedtage en vedtægtsændring. Forslaget er dermed forkastet.  

Forslaget fra Stig Larsen, Preben Jørgensen og Frank Møller Fransen, om at ændre ordlyden i ved-

tægterne § 6 stk. 4 fra ”renracede hanlige avlsdyr” til ”renracede avlsdyr”, fik 23 stemmer for, 15 

imod og 3 blanke. Forslaget er forkastet. (Kopi af de gældende vedtægter udsendes sammen med 

dette udkast til referat). 

Udkast til referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder udsendes til høring til bestyrelsen. 

Faktuelle fejl rettes, og ønsker om tilføjelser vedhæftes som bilag. Såfremt der ikke er fremsendt 

ønsker om tilføjelser / ændringer indenfor 14 dage, betragtes referatet som godkendt, hvorefter det 

bliver lagt ud på vores hjemmeside.  

Stig Larsen havde fremsendt 4 forslag til behandling på bestyrelsesmødet.  

1. Ønske om mindst 4 ugers varsel for indkaldelser til bestyrelsesmøder. Taget til efterretning. 

2. Ønske om et nyt møde i slutningen af april for at bestyrelsen kan drøfte sager som er på dagsor-

denen for Bevaringsudvalgets møde d. 6. maj. Afvist med begrundelsen, at det vil være for sent til 

at få indflydelse på udvalgets beslutninger på mødet.  

3. Ønske om at bestyrelsesmøderne afholdes rundt i hele landet. Taget til efterretning – og imøde-

kommet - for så vidt angår de 2 ordinære møder i 2015. 
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4. Ønske om at bestyrelsen nedsætter et udvalg som skal søge indflydelse på, hvordan Bevarings-

udvalgets bevillinger bliver anvendt. Afvist med begrundelsen, at Danske Husdyr har medlemmer i 

Bevaringsudvalget som varetager avlernes interesser, og at disse er udpeget af Fødevareministeriet 

efter indstillinger fra bl.a. avlere af gamle danske husdyrracer.  

Frank Møller Fransen havde sendt en mail til mødet, hvori han påpeger, at foreningen bør proteste-

re kraftigt mod, at Fødevareministeriet vil lave en bekendtgørelse om, at personer som har husdyr 

skal gennemgå et kursus i pasning af dyr. Vi skal være opmærksomme på, om en sådan bekendtgø-

relse bliver sendt til høring. Ole, Frank og Torkild skriver et høringssvar. 

 

 

3. Blad, hjemmeside og PR-materialer. 

 

Bladudvalg. Sonja Andersen, Christian Rudbæk og Torkild Liboriussen. 

Torkild Liboriussen beklagede, at udgifterne til porto ved udsendelse af blad nr. 2 i 2014 fejlagtigt 

var konteret under posten ”Trykning af medlemsblad”. En opnået besparelse på udgifterne ved 

trykning af medlemsbladet ved at Aase Jensen har overtaget trykning af bladet fremgik dermed ik-

ke af regnskabet. Desuden var der under posten ”trykning af medlemsblad” medtaget udgifter i for-

bindelse med optrykning og forsendelse af 500 brochurer. Den reelle besparelse på udgifterne ved 

fremstilling af medlemsbladet er således på mindst 1000 kr. i forhold til regnskabet i 2013. 

Forårsnummeret af medlemsbladet udsendes i uge 17. Der er allerede en del materiale til bladet. 

Morten Kargo er opfordret til at orientere om, at AU-Foulum vil formidle handler om et større antal 

kviekalve og kvier af Jysk Kvæg og RDM-1970 (alder fra ca. 4 – 18 mdr.) i sommeren 2015. De 

interesserede købere er ca. 7 økologiske mælkeproducenter i Sønderjylland.  

I Forårsnummeret vedlægges indbetalingskort, til de medlemmer som endnu ikke har betalt kontin-

gent for 2015. Hvis opfordringen til betaling ikke er efterkommet på tidspunktet for udsendelse af 

blad nr. 2, slettes de pågældende af adresselisten, og betragtes som udmeldt af foreningen. Æres-

medlemmer og ”hjælpere” er dog fritaget for kontingentbetaling. 

Hjemmesiden er en stor succes. Vi får mange besøgende, og det har givet sig udslag i mange nye 

medlemmer (ca. 20 i de første 2½ måned af 2015).  

Der er behov for et genoptryk af vores foldere og brochurer inden dyrskuesæsonen. Aase anmodes 

om at fremstille 500 nye brochurer. Torkild sender hende de nødvendige rettelser.  

 

PR-udvalg: Frank Møller Fransen, Christian Rudbæk, Henning Lund Jensen og Preben Kyed. 

 

PR-materiale. AU-Foulum har lavet en nyt oplag af rapporten om Danske Husdyrgenetiske Res-

sourcer med bl.a. nyt billedmateriale. Vi har fået lovning på 50 eksemplarer til uddeling i forbin-

delse med årets dyrskuer. Desuden har Dansk Landbrugsmuseum fået fremstillet et stort antal fol-

dere som reklamerer for de historiske dyrskuer i 2015.  

 

4. Konstituering af avlsudvalgene 

RDM-1970: Formand Stig Larsen. Sekretær Ole Mols. Kasserer Carl Christian Madsen.  

Jysk og SDM-65: Formand Henning Lund Jensen. Sekretær Aase Christiansen. Kasserer Chr. Rud-

bæk. 

Dansk Malkekorthorn: Formand Eigil Andersen. Sekretær Chr. Rudbæk. Kasserer Ids Insinga.  

Svin: Formand Rose Mols, sekretær Preben Kyed. Kasserer Ejgild Andersen. 

Får: Formand Jens Ole Mols. Sekretær Preben Kyed. Kasserer Rose Mols.   
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5. Årets arrangementer 

14.maj. Kr. Himmelfartsdag. Medlemsudflugt til Varde-egnen. Arrangører: Preben Kyed, Eids En-

singa og Jens Ole Mols. Programmet annonceres i forårsbladet og på hjemmesiden. Deadline 5. 

april. 

24. juli. Besøg på Danish Crowns nye kreaturslagteri i Holsted. Arrangør Henning Lund. Max. 35 

deltagere. Mødetid kl. 10.30. Efter besøget på slagteriet (ca. kl. 14.30) køres til Hygum Hjem-

stavnsgaard, hvor der bliver rundvisning og mulighed for at arrangere spisning.  

 

September-arrangement? Tilbud fra Stig Benzon om en endags bustur til Sydslesvig til Tierpark 

Warder. Nærmere herom i sommernummeret. 

 

Udstillinger Historiske dyrskuer, Landsskuet og Roskilde dyrskue – ærespræmier og domme-

re. 

9. maj. Brødsgaard Museum ved Kolding. Familien Mols udstiller. 

9. maj. Nr. Vosborg. Henning Lund og Eskild Ladegaard udstiller  

10. maj. Glud Museum. Familien Mols udstiller.  

25. maj. (2. Pinsedag). Sdr. Hygum. Ole Mols og Carl Chr. Madsen og hvem ellers? udstiller. 

29., 30. og 31. maj. Roskilde dyrskuet. Dækkes af Stig Larsen, Ole Damsgaard og Sara. Ingen be-

dømmelse.  

21. juni. Bundsbæk Mølle. Ids Insinga og Preben Kyed udstiller. Bedømmelse. Vi giver 2 æres-

præmier. 

21. juni. Hessel. Hvem kan udstille? Hvis der bliver bedømmelse, udlover vi 2 ærespræmier. 

 2.-4. juli. Landsskuet i Herning. Vi forsøger at få udstillet alle gamle husdyrracer. Vi giver 4 æres-

præmier til kvæg, 1 til får og 1 til geder. Dommere: Henning Lund spørger Morten Kargo og Mor-

ten Ege Thomsen. Ole Mols assisterer. 

 

15. -16. august. Knivholdt – Frederikshavn. Avlere i Nordjylland udstiller. Ingen bedømmelse 

16. august. Historisk dyrskue på Gl. Estrup. Vi vil være der med en stand, og vi udlover 2 æres-

præmier. 

12. september. Karensminde. Ole Mols aftaler med udstillere, og vi giver 2 ærespræmier. 

 

Sonja sørger for indkøb af ærespræmierne. Glasfade med inskriptioner. Sted, og giver. 

 

7. Kommende møder 
Søndag d. 14.06. Ordinært bestyrelsesmøde afholdes på Mosbjerg. Chr. Rudbæk arrangerer. 

Lørdag d. 10.10. Ordinært bestyrelsesmøde afholdes i nærheden af Lyne. Preben Kyed arrangerer. 

Lørdag d. 20.02.2016. Ordinær generalforsamling i Randers. Torkild arrangerer. 

 

8. Eventuelt 

Stig Larsen undersøger muligheder for at sjællandske avlere kan / vil udstille på Landsskuet.  

Stig Larsen vil eventuelt udstille dyr ved Grædsted Veteran-træf. Evt. sammen med Sara fra Tofte-

gården i Albertslund. 

Stig Larsen var bekymret for at kvier, som sælges til store mælkeproducenter vil gå tabt for beva-

ringsarbejdet, fordi de vil få svært ved at klare sig i moderne stalde i konkurrence med moderne 

malkeracer. Han nævnte mulighed for at få etableret en mindre malkekvægsbesætning med RDM-

1970 på Knuttenlund, som en bedre mulighed. 

 

Referent: Torkild Liboriussen  


