
Generalforsamling 2014 - Referat 

Afholdt lørdag d. 22. februar 2014 ”Hos Anne Marie”, Messingvej 74, Randers

Deltagere: 36, heraf 31 stemmeberettigede. 

Sonja Andersen bød velkommen, og specielt til flere nye medlemmer. 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent: Torkild Liboriussen blev foreslået og valgt.

2. Valg af stemmetællere: Peter Huus og Torben Møller blev foreslået og valgt.

3. Formandens Beretning: 
Sonja Andersen aflagde beretning om foreningens og bestyrelsen arbejde i 2013. 
Fødevareministeriet fik endelig udpeget et nyt Bevaringsudvalg, og Danske Husdyr er godt 
repræsenteret i Udvalget. 
Vi har forventninger til det fremtidige samarbejde.
Bestyrelsen har holdt 3 møder i 2013. På det første møde efter generalforsamlingen 
(konstitueringsmødet) deltog desuden medlemmerne af avlsudvalgene. Ved de senere møder har 
avlsudvalgene været repræsenteret ved formændene. Ekstraordinært inviteredes de af foreningens 
medlemmer, som havde meldt sig at deltage i Fødevareministeriets valg til Bevaringsudvalget, til et 
orienteringsmøde på ”Hos Anne-Marie” på valgdagen.
De gamle racer har været godt repræsenteret på de fire historiske dyrskuer og på Landsskuet 
i Herning. Skærpede regler for sammenføring af kvæg på dyrskuer, i forbindelse med 
bekæmpelsesprogrammet for Salmonella, kan afholde nogle af vore avlere fra at udstille kvæg 
i 2014. Museumsgårdene kan fortsat fremvise deres egne køer, men konkurrencen mellem 
udstillerne forsvinder. Ringkøbing-Skjern Museum har besluttet at ophøre med historisk dyrskue 
på ”Gåsemandens Gård”. Museet har imidlertid planer om at lave historisk dyrskue på Bundsbæk 
Mølle i 2015. Ole Damsgaard, Toftegården i Albertslund, har givet tilsagn om at udstille gamle 
danske husdyr på dyrskuet i Roskilde i 2014. 
 Foreningen har i 2013 haft 53 enkeltmedlemmer, 33 familiemedlemmer, 15 institutionsmedlemmer 
10 støttemedlemmer, 1 ungdomsmedlem og 2 æresmedlemmer.
 Tak til alle som har gjort en indsats og dermed påtaget sig ansvar for bevarelse af vore gamle 
landracer.  (Beretningens vedlægges referatet).
Beretningen blev godkendt.
 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og indeværende års budget
Torkild Liboriussen fremlagde Danske Husdyrs regnskab for 2013. Der har været indtægter på 
32.264,81 kr. Udgifterne har været på i alt 35.786,38 kr. Saldo pr. 1. januar 2013 var på 36.433,04 
kr. og pr. 31.12.2013 var saldoen faldet til 32.911,47 kr. og der var indbetalt forskud på kontingent 
for 2014 på 200,00 kr. Årets driftsresultat blev således et minus på 3.721,57. Underskuddet skyldes, 
at udgifterne til mødeaktiviteter har været ca. 4.000 kr. højere end budgetteret på grund af det 
ekstraordinære medlemsmøde i forbindelse med valget til Bevaringsudvalget. For 2014 budgetteres 
med indtægter og udgifter på 34.000 kr.
Regnskabet blev godkendt.



5. Beretninger og regnskaber fra avlsudvalgene
På grund af sent afgivet tilsagn om økonomisk støtte fra Fødevareministeriets Bevaringsudvalg, 
har alle avlsudvalgene været meget tilbageholdene med at iværksætte udgiftskrævende aktiviteter i 
2013. I december 2013 har avlsudvalgene imidlertid fået tilsagn om støtte til de ansøgninger, som 
blev indsendt i slutningen af 2013. Der er forventninger om, at der også i 2014 vil kunne søges 
tilskud til aktiviteter i avlsudvalgene.

 a. Avlsudvalget for RDM-1970, ved Ole Mols.
Preben Berg Jørgensen var udtrådt af Avlsudvalget, fordi han var utilfreds med den ringe aktivitet i 
Udvalget. 
Regnskabet blev fremlagt af Ole Mols, da Niels Ole Mols havde meldt afbud på grund af sygdom 
i familien. Der er ikke anført indtægter i 2013, fordi de 20.000 kr., som Avlsudvalget er blevet 
tilkendt i 2013, endnu ikke er blevet overført fra Fødevareministeriet. Udvalget har haft udgifter på 
7.650 kr.  Saldo ved årets begyndelse og slut er på hhv. 13.062,14 kr. og 5.412,14 kr.

b. Avlsudvalget for Jysk Kvæg og SDM-65, ved Henning Lund Jensen.  
Udvalgets aktivitet har været koncentreret om deltagelse i historiske dyrskuer og Landsskuet, samt 
opfølgning på stambogsføring, herunder supplering af tyrestambogen.
Regnskabet for Jysk Kvæg og SDM-65 blev fremlagt af Christian Rudbæk. Udgifterne har været 
begrænset til 800,00 kr. Der er tilskrevet renter på 85,68 kr., og indestående ved årets begyndelse og 
slut viste hhv. 20.252,74 kr. og 19.538,42 kr. Der er indtægtsført 40.000 kr. som er bevilget i tilskud 
i 2013, men ikke var overført til Avlsudvalgets konto ved regnskabsårets afslutning.  

c. Avlsudvalget for Landracesvin, ved Erik Rafn.
Erik Rafn havde været til dyrskue på Læsø med 4 sopolte af DL-1970. De blev på øen, og vores 
medlem på Læsø - Henning Johansen - vil måske starte som avler af DL-1970.
 Regnskabet for Landracesvin blev fremlagt af Rose Mols. Indtægter på 100,00 kr. for salg af bøger. 
Ingen udgifter. Saldo ved årets start og slutning på hhv. 7.355,43 kr. og 7.455,43 kr.

Beretninger og regnskaber for avlsudvalgene blev godkendt.

6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
På valg Knut Hansen, Henning Lund Jensen, Torkild Liboriussen og Bjarne Mols. 
31 stemmeberettigede. 6 stillede op. Ids Insinga tilkendegav før afstemningen, at han kun vil stille 
op som suppleant.
Resultat af afstemningen: 
Torkild Liboriussen blev genvalgt for 2 år med 21 stemmer
Henning Lund Jensen blev genvalgt for 2 år med 18 stemmer
Christian Rudbæk valgt for 2 år med 15 stemmer 
Preben Kyed blev valgt for 2 år med 13 stemmer
Eigil Andersen blev valgt som suppleant med 13 stemmer
Ids Idsinga blev valgt som suppleant med 13 stemmer.
Omvalg mellem Preben Kyed og Eigil Andersen viste 18 stemmer til Preben Kyed og 12 stemmer 
til Eigil Andersen. 

  



7. Valg af revisorer 
Carl Christian Madsen var på valg og genopstillede. Ids Idsinga stillede også op, og han blev valgt 
for 2 år. Dirigenten takkede Carl Christian Madsen for hans indsats for foreningen, både som 
bestyrelsesmedlem, kasserer og senest som revisor. 

8. Valg til avlsudvalgene
a. Avlsudvalget for RDM-1970. På valg var Ole Mols, Knut Hansen og Bjarne Mols. 10 
stemmeberettigede.
Carl Chr. Madsen og Ole Mols blev valgt for 2 år ved fredsvalg. Ids Insinga blev valgt som 
suppleant.

b. Avlsudvalget for Jysk Kvæg og SDM-65. På valg var Rose Mols og suppleant Anders Andersen. 
19 stemmeberettigede.
Resultatet af afstemningen:
Aase Christiansen blev valgt med 11 stemmer
Anders Andersen blev genvalgt som suppleant med 8 stemmer

c. Avlsudvalget for Svin. På valg var Erik Rafn. 14 stemmeberettigede.
Resultatet af afstemningen:
Preben Kyed blev valgt med 6 stemmer
Erik Rafn fik 4 stemmer, og
Ids Idsinga fik 3 stemmer.
Christian Rudbæk og Ole Mols fortsætter i 2014 som suppleanter (valgt for 2 år i 2013).

d. Avlsudvalg for får
Nyt avlsudvalg. 15 stemmeberettigede.
Jens Ole Mols havde meddelt sit kandidatur.
Resultat af afstemningen:
Jens Ole Mols blev valgt med 5 stemmer
Preben Kyed blev valgt med 5 stemmer
Rose Mols blev valgt med 3 stemmer
Ole Mols blev valgt som suppleant.

d. Avlsudvalg for Malkekorthorn 
Nyt avlsudvalg. 9 Stemmeberettigede.
Resultat af afstemningen:
Eigil Andersen 
Britta Andersen 
Ids Insinga

9. Fastsættelse af kontingent   
Bestyrelsen indstillede, at kontingentsatserne for 2014 fastholdes uændret i 2015.
Indstillingen blev vedtaget.

!0. Behandling af indkomne forslag



Der var indsendt forslag fra Eigil og Britta Andersen om at sammenlægge avlsudvalgene for RDM 
og Malkekorthorn fra 2015. Såfremt Bevaringsudvalget godkender, at samme personkreds varetager 
to forskellige racers interesser, kan det blive aktuelt. 

11. Eventuelt
a. Sonja Andersen overrakte en buket til Bjarne Mols som påskønnelse af  hans arbejde i 
bestyrelsen. 

b. Knud Ravn Udleverede supplementsblade til stambøgerne for RDM, Jysk Kvæg og SDM-65 
samt Tyrestambogen. Der vil blive gennemført en besøgsrunde med bedømmelser af køer og tyre 
løbet af sommeren 2014.

c. Preben Berg Sørensen opfordrede avlsudvalgene til at arrangere kurser i bedømmelse af dyr. Der 
var stemning for at sådanne kurser gennemføres i forsommeren. 

d. Ole Mols foreslog, at årets avlerudflugt (Kr. Himmelfartsdag, torsdag d. 29. maj) bliver en tur til 
Fyn, og med besøg hos Familien Benzon på Oregaard. Ole blev opfordret til at forsøge at arrangere 
det.

e. Eigil Andersen har reserveret en rundvisning på Danish Crown Horsens torsdag d. 21. august, 
fra kl.17:30 til 20:00 til et selskab på 12-55 personer. Arrangementet vil blive annonceret i 
medlemsbladet og på hjemmesiden. 

Sonja Andersen takkede for et godt fremmøde og en god debat.

Referent: Torkild Liboriussen 


