
Referat af generalforsamlingen i Dansk Texel den 8. november 2014 

10 fremmødte heraf 8 stemmeberettigede.  

 

Ordstyrer: Vagn Frandsen 

 

Aflæggelse af beretning ved Klaus Snede Pedersen: 

Bestyrelsesmøde i januar, maj og oktober. Aflyst i august pga. tidspres. 

Kun et Texelnyt i år – tidskrævende og måske utidssvarende. Fremadrettet vil der blive lagt vægt på 

hjemmesiden og allokeres ressourcer hertil.  

Hjemmesiden kræver mere end vi kan klare med frivillig arbejdskraft => indkommet forslag. 

Antal medlemmer 49 d.d. 

Deltaget i to møder med avlsudvalget i nov13 og april14 ved Anette 

 Opbakning til vædderaktivitet 

 Opbakning til vædderafprøvning 

 Opbakning til revision af importregler 

 Opbakning til klovsygeprogram hvad det så end måtte blive 

 Løbende opdatering af index – uafklaret. 

Landsskue 2014 

 Nye dommere: Brian og Harald. Tilfredshed med dommerne og bestyrelsen indstiller samlet 

til genvalg af dommere. 

 Mangler udstillere og dyr 

 Stemning negativt præget af regler mht. udsmykning. Benny tager kontakt til 

udstillingsudvalget for en afklaring af regler fremover. 

 Johnny tovholder – også i 2015 

Kåring 

 Mange dyr i 2013/2014. Ingen kåret helt i top. Bedste kårede får tilhører Vagn Frandsen, 

Hammel. 

Scanning 2014 

 Det er vigtigt kun at bruge resultaterne indenfor sin egen besætning. Pga. forskellige 

scanningsmetoder kan resultater på tværs af landene ikke sammenlignes. 

 Nedgang i antal scannede Texeldyr 

Vædderskue 



 Aflyst 

Sverigestur 

 20 Texelfolk og 1 Suffolk  

 Avlsstrategi i Sverige fremgik ikke helt klart. Der tages ikke hensyn til index men mere på 

eksteriør. Hollands sæd via Scotland. Der ønskes forholdsvis små får. 

 Fantastisk auktion med gode priser – min 3500 SEK 

 Norges tur i 2015 med Sorthovederne 

 

Regnskab godkendt. Vagn pointerede at regnskabet skal underskrives af bestyrelsen. 

 

Valg 

På valg: Klaus og Johnny (modtager ikke valg) 

Forslag til bestyrelsen: Svend Kristensen, Walther Jakobsen, Henning Nielsen 

 

Henning fik 8 stemmer 

Svend og Walther ønskede ikke at blive valgt til bestyrelsen. 

 

 

Valg af suppleanter:  

1. suppleant: Walther Jakobsen, der straks indtræder i bestyrelsen. 

 

Valg af revisor:  

Tove Andersen ønsker ikke genvalg 

Valgt: Asger Jakobsen og Klaus S. Pedersen 

 

Kandidat(er) til avlsudvalg:  

Ingen valgt, men der bakkes op om Lene Wohlfahrt og Morten Jakobsen.  

 

Kandidat(er) til sundhedsudvalg:  

Ingen valgt. 

 

Kandidat(er) til udstillingsudvalg:  

Benny Sunesen valgt. 

 

Indstilling af dommere til Landsskuet 2015: 

Harald Jepsen 

Brian Lundgaard 

 

 



Eventuelt:  

Vagn Frandsen bemærkede at bedste kårede dyr i flere tilfælde havde huldkarakter 5 og således 

ville være blevet afvist til bedømmelse på Landsskuet. 

 

Vagn Frandsen: Engelske væddere til landsskuet - udstilling/fremvisning. Følgende har engelske 

væddere: 

- Ulrik Krog 

- Jakob Bæk 

- Henning Nielsen 

- Klaus Pedersen 

- Kjeld Nielsen 

 

Vagn Frandsen: Hvad er status på klovsygetest i relation til Landsskuet? Henning Nielsen havde 

ikke et endeligt svar fra udstillingsudvalget. 

 

I forbindelse med fag dag var Inga ved at forberede en konklusion på de test, der er foretaget indtil 

nu.  

 

Bedst kårede får 2014: Vagn Frandsen. Der blev udleveret gave samt blomster ved mødet.  

 

Henning Nielsen: Er der forslag til året 2015?  

 

Henning Nielsen takkede Klaus og Johnny for indsatsen i bestyrelsen.  

 

Ref. Benny Sunesen 

 

 

__________________   __________________ 

Klaus Snede Pedersen   Benny Sunesen 


