
Generalforsamling 2015 – Referat. 

Afholdt lørdag d. 28. februar 2015 ”Hos Anne Marie”, Messingvej 74, Randers. 

Deltagere:  46 heraf 44 stemmeberettigede. 

Sonja Andersen bød velkommen, hun glædede sig over det fine fremmøde. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Valg af dirigent: Torkild Liboriussen foreslået og valgt. 

Valg af stemmetællere: Morten Ege Thomsen og Bent Horsted foreslået og valgt. 

Formandens beretning: 

Sonja Andersen aflagde beretning om bestyrelsens arbejde for foreningen i 2014. Bestyrelsen havde holdt 4 

møder i 2014. Avlsudvalgene havde været inviteret med til møderne.  

Hjemmesiden var kommet godt fra start og indeholder på nu værende tidspunkt mange relevante 

oplysninger. Aase Jensen fik ros for sin indsats. Aase og Christian havde anskaffet en brugt printer og havde 

overtaget trykning af blad. 

Danske Husdyr havde også i 2014 været repræsenteret på rigtig mange dyrskuer ikke mindst på de 

Historiske. Der bliver også historisk dyrskue på Hessel i 2015. Der var blevet indkøbt 9 ærespræmier i alt. 

Den årlige faglige udflugt gik i 2014 til Fyn, der havde været lejet en bus, så alle kunne være sammen. Stig 

Benzon havde lavet en tur over Fyn til Langeland og tilbage til Hårby forsamlingshus, hvor aftensmaden var 

blevet indtaget. 

En ekstra bevilling fra bevaringsudvalget på 5,8 mill. Kr. blev offentliggjort midt august. Der kunne søges til 

forskellige projekter. Danske Husdyr havde indsendt 5 ansøgninger og blev bevilliget følgende 3: ”DNA- 

typning af avlstyre af gamle danske kvægracer”, ”racebeskrivelse af gamle danske fåreracer” og ”DNA-

analyse af Dansk malkekorthorn”. Projekterne var blevet gennemført. 

Foreningen har i 2014 haft 64 enkeltmedlemmer, 37 familiemedlemmer, 17 institutionsmedlemmer  6 

støttemedlemmer og 2 æresmedlemmer. 

Sonja Andersen rettede en tak til bestyrelse og avlsudvalg for ihærdig indsats. 

Derefter blev brev fra Carsten Pedersen læst op og debatteret.  

Kommentar fra Stig Larsen: Jeg har et ønske om offentliggørelse noget hurtigere. Det skal ud på 

hjemmesiden. 

Kommentar fra Aase Jensen: Carsten er måske blevet tilsidesat da indlæg ikke kom i bladet. Hun udtrykker, 

at hun mener han bliver nedgjort. 

Beretningen blev godkendt. 



Fremlæggelse af reviderede regnskab og indeværende års budget 

Torkild Liboriussen fremlagde regnskabet for 2014. Indtægter på 103.687,90 kr. Udgifter på 108.125,50 kr.  

hvilket  gav et lille underskud på 4.437,60 kr. forklaringen var, at det var svært at ramme det nøjagtige tal 

med udgifterne på de 3 projekter. For 2015 var budgettet på 39.000 kr. for indtægter og 39.000 kr. for 

udgifter, men kom allerede nu til at mangle 3.000 kr. da der ingen brugerbetaling var ved 

generalforsamlingen. Dette gav en kritisk bemærkning. 

Regnskabet godkendt. 

Beretninger og regnskaber fra avlsudvalgene 

RDM ved Ole Mols. RDM havde været godt repræsenteret på skuerne. Samarbejdet havde gået godt med 

de andre udvalg. En RDM tyr er blevet tappet, han er halvbror til Antiqua og stammer også fra Hugo 

Pedersen Tjele.  5 tyre skal afprøves. Der er valg til Bevaringsudvalget d. 29. august, og der skal vælges 2 

kvægavlere, 1 fåreavler og 1 for grise. 21. november er der avlerdag på Gammel Estrup. 

Dyretilskud skal godkendes i EU igen. Håber på det kan udbetales i december 2015, der er risiko for 

halvering af tilskuddet. 

Regnskab for RDM: indtægter 30.000 kr. udgifter 5.000 kr. indestående 31-12-2014 30.412,14 kr. 

Beretning og regnskab godkendt. 

Jysk kvæg / SDM-65 ved Henning Lund Jensen. Henning roste de fine udstillinger rundt på dyrskuerne i 

2014. Der var også ros til alle dommerne.  Der var besigtiget og beskrevet 45 stk. Jysk kvæg og 1 stk. SDM-

65 i 2014.Tak til Morten Ege og Knud Ravn fordi de havde påtaget sig opgaven med at køre landet rundt. 

Tak til familien Mols for levering af dyr til naturudstillingen på Landsskuet. 

Kommentar fra Preben Jørgensen: godt forslag at dele avlsudvalget Jysk kvæg / SDM-65 i to. 

Regnskab for Jysk kvæg / SDM-65: indtægter 40.301 kr. udgifter 52.933 kr. indestående 31-12-2014     

46.906 kr. 

Beretning og regnskab godkendt. 

Korthorn ved Ejgild Andersen.  Korthorn har været repræsenteret på forskellige dyrskuer i 2014. Ejgild 

takker for godt samarbejde omkring udvalget. 

Regnskab: ingen posteringer i 2014. 

Beretning og regnskab godkendt. 

Danske Landracesvin ved Ejgild Andersen. Vi har haft en udflugt til slagteriet i Horsens, det var en meget 

hyggelig dag og aften. Tak for godt samarbejde i udvalget. 

Regnskab: indtægter41.050 kr. udgifter 9.905,50 kr. indestående 31-12-2014 38.599,93 kr. 

Beretning og regnskab godkendt. 



Bevaringsværdige fåreracer ved Jens Ole Mols. Vi har fået lavet racebeskrivelser og kåringsskemaer. Vi har 

fået tilskud fra udvalget.  

Regnskab: ingen posteringer 

Beretning og regnskab godkendt. 

Forslag fra Stig Larsen om at der bliver lavet racebeskrivelser af alle racer til brug på dyrskuer. 

Valg af bestyrelse 3 bestyrelsesmedlemmer  

På valg var Sonja Andersen, Ole Mols og Erik Rafn. 

Valgt: Sonja Andersen med 28 stemmer, Ole Mols med 27 stemmer og Frank Møller Fransen med 18 

stemmer. 

Herefter ny stemmetæller Morten Ege Thomsen afløses af Kirsten Donslund. 

Valg af revisor. 

Valgt: Erik Rafn uden afstemning. 

Valg til avlsudvalgene 

RDM på valg: Ole Mols og Jens Ole Mols. 20 stemmeberettigede. 

Valgt: Stig Larsen med 16 stemmer og Ole Mols med 9 stemmer, Jens Ole Mols blev suppleant med 4 

stemmer (der manglede en) 

Jysk kvæg / SDM-65 på valg: Henning Lund Jensen og Christian Rudbæk. 23 stemmeberettigede. 

Valgt: Christian Rudbæk med 14 stemmer og Henning Lund Jensen med 11 stemmer, Trine Berg Jørgensen 

suppleant med 9 stemmer. (der manglede en) 

Landracesvin på valg: Rose Mols og Ejgild Andersen. 11 stemmeberettigede. 

Valgt: Rose Mols med 8 stemmer og Ejgild Andersen med 8 stemmer. 

Bevaringsværdige fåreracer på valg: Rose Mols og Preben Kyed. 10 stemmeberettigede. 

Valgt: Rose Mols med 7 stemmer og Preben Kyed med 6 stemmer, suppleant Tove Kyed. 

Korthorn på valg: Britta Andersen og Ids Idsinga. 13 stemmeberettigede. 

Valgt: Christian Rudbæk med 7 stemmer og Ids Idsinga med 6 stemmer, suppleanter Frank Møller Fransen 

(2 år) og Bent Horsted (1 år). 

Fastsættelse af kontingent: 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent i 2016, det blev godkendt. 



Indkomne forslag. 

Stig Larsen og Preben Jørgensen havde begge stillet forslag om deling af avlsudvalget for Jysk kvæg / SDM-

65 Der blev stemt med resultatet ja 32 stemmer, nej 7 stemmer, blank 4 stemmer. Konklusionen blev at 

Preben Jørgensen skal være koordinator for gruppen og prøve at finde en løsning. 

Næste forslag fra Stig Larsen, Preben Jørgensen og Frank Møller Fransen lød på om vedtægterne skulle 

ændres fra renracede hanlige avlsdyr til renracede avlsdyr. Afstemningsresultat: ja 23, nej 15, blank 3. 

Fra samme tre medlemmer  kom spørgsmålet om ægtefælle / sambo kan sidde i samme avlsudvalg. 

Afstemningsresultat: ja 22, nej 14, blank 1. 

Evt. 

Sonja takkede for god debat og nogenlunde ro. 

Referent: Solveig Pedersen 

Rettelse: Fra samme tre medlemmer kom forslaget om at ægtefæller/samboende ikke kan sidde i samme 

avlsudvalg. 

Rettet af referenten. 


