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 Referat  

 
Møde i Danske Husdyr, fredag d. 13.06. 2014 på Hermodsvej 29, Viborg 

 

Deltagere fra bestyrelsen i Danske husdyr:  

Sonja Andersen, Ole Mols, Henning Lund Jensen, Torkild Liboriussen, Erik Rafn, Christian 

Rudbæk og Preben Kyed.  

 

Deltagere fra avlsudvalgene: 

RDM-1970: Ole Mols. 

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

Dansk Malkekorthorn: Eigil Andersen. 

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

Land- og Marsk-får: Rose Mols og Preben Kyed. 

 

Afbud fra Carl Christian Madsen, Jens Ole Mols og Ids Insinga 

I alt 12 deltagere. 

 

Mødet blev afviklet efter udsendt dagsorden. 

 

1. Siden sidst 

Referatet fra konstitueringsmødet d. 22. marts er godkendt. 

Ansøgning til Bevaringsudvalget om DNA-typning af kvæg er indsendt. 

Forårsnummeret af medlemsbladet blev udsendt 3 dage inden ansøgningsfristen for dyretilskud 

udløb. Lilly Blaaberg har kvitteret for modtagelsen af det medsendte ansøgningsskema. Hun havde 

ellers ikke fået søgt dyretilskud i år.  

Knud Ravn har lavet en stambog for Dansk Malkekorthorn, som er uddelt til 8 medlemmer med 

nulevende køer af Dansk Malkekorthorn. Frank Møller Fransen har klaget over, at stambogen 

indeholder afstamningsoplysninger på dyr fra hans besætning. Han har imidlertid tidligere givet 

tilladelse til, at Viking Danmark udleverede afstamningsoplysninger fra dyr i hans besætning. Vi 

foretager os intet i den anledning. 

 

2. Økonomi i Danske Husdyr og avlsudvalgene. 

Saldo pr. 12.06.2014 for Danske Husdyrs konto viser et indestående på 31.817,80 kr. Der er 

udsendt 25 indbetalingskort til kontingent i forbindelse med udsendelse af forårsnummeret, og det 

har resulteret i 13 indbetalinger af kontingent. Indtægterne fra kontingenter udgør p.t. 22.210. Der 

er budgetteret med kontingentindtægter på 26.000. Medlemslisten blev gennemgået, og 

mulighederne for at få flere kontingentbetalere blev drøftet. 

Avlsudvalget for Jysk Kvæg og SDM-65 har et udisponeret indestående på 54.617 kr. RDM har ca. 

15.000 kr. og Avlsudvalget for Svin har ca. 27.000 stående på deres konto. Avlsudvalgene for hhv. 

Korthorn og får har ingen frie midler.  

  

3. Evaluering af foreningens udflugt til Fyn og Langeland. 

Der deltog 40 medlemmer i årets udflugt, som fandt sted d. 29. maj på Kr. Himmelfartsdag. 

Udflugten var begunstiget af flot vejr, og det blev en ubetinget succes. Familien Benzon havde 

lavet et godt program, og deltagerne fik et meget positivt indtryk af Oregaards bevaringsarbejde.  

Fælles kørsel i bus var også stærkt medvirkende til at udflugten blev yderst vellykket. Morten Sloth 
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og Kirsten Donslund opfordres til at skrive lidt om udflugten i næste nummer af medlemsbladet og 

til hjemmesiden (Ole Mols og Chr. Rudbæk).   

Udgifterne forventes at løbe op i ca. 29.000 kr., heraf ca. 15.000 kr. til bussen. Deltagerbetalingen 

udgjorde 9.740 kr. Det blev besluttet, at Raceudvalget for Jysk Kvæg og SDM-65 står for 

økonomien ved udflugten, og opkræver 5.000 kr. fra hvert af raceudvalgene for hhv. RDM og 

Landracesvin. 

 

4. Landsskue og Dyrskuer.  

Der er tilmeldt 14 stk. kvæg, 12 får og 5 geder til Landsskuet. Foreningens stand vil være bemandet 

alle 3 dage, og opgaverne blev fordelt. Huer vil blive solgt for 25 kr. 

 

Foreningen var fint repræsenteret på Roskilde Dyrskuet, hvor institutionen Toftegården v. Sara 

repræsenterede foreningen. Ole Mols sørger for en lille erkendtlighed til hende.  

  

Vi vil også være med ved det historiske dyrskue på Gl. Estrup d. 17. august, hvor Solveig, Sonja og 

Aase er tovholdere for udstillingen af de gamle husdyrracer.  

 

Ole Mols tager sig af vores repræsentation på det historiske dyrskue på Karensminde d. 14. 

september. 

 

5. Nyt fra Avlsudvalgene. 

Eigil Andersen mindede om udflugten til Danish Crowns slagteri d. 21. august. Tilmelding til Eigil 

senest d. 2. august. 

Avlerdagen er aflyst i 2014. Bevaringsudvalget forventes at invitere til et avlermøde i efteråret.  

 

6. Eventuelt 

Der er uddelt 8 stambøger for Dansk Malkekorthorn. 

Hjemmesiden for danske Landracesvin bliver ikke opdateret med nye avlere, men domænenavnet 

opretholdes. Avlerlisten for svin vil fremover blive lagt ud på Danske Husdyrs hjemmeside 

www.dkhusdyr.dk 

 

Mødet slut kl. 19.20  

 

Referent: Torkild Liboriussen  


