
Generalforsamling d. 6.11.2010 på Bygholm Landbrugsskole 

 Der var mødt 16 personer. 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
 
Svend Christensen blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen 
var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig 
 
Stemmetællere blev Thorkild Nielsen og Keld Nielsen. 

 
2. Beretning 

 
Jacob berettede om året der gik. Englandsturen blev ikke til noget da det ville blive 
for dyrt, og vi har nu fået det vi kalder aktive avlsbesætninger, der er lavet for at 
avlerne skulle blive mere aktive med hensyn til vejning, kåring og scanning. 
 
Vi har for tiden 56 medlemmer i foreningen 
Der er kåret 29 Texel dyr og scannet 570 lam. 
Texel har 1788 får registreret med 1,61 lam i snit, men heraf vejes kun 620 lam 
ved 2 måneder og 316 ved 4 måneder. Det må kunne gøres bedre. 
 
Bestyrelsen har arbejdet med nyt PR- materiale. 
 
Debat om beretningen her udtrykte Vagn at vi skal være bedre til at markedsføre 
racen, og han savnede ligeledes en bedre planlægning af møder og aktiviteter. I 
det hele taget at vi fik mere kul på. Vagn mente at hjemmesiden burde være aktiv 
Beretningen godkendt. 
 

3. Regnskab 
 
Jacob forelagde regnskabet, der viser et overskud på 1418,78 kr. og en 
egenkapital på 24.145,71 kr.  
 
Da det fremgår af regnskabet at der er skyldigt medlemskontingent, blev der 
fremsat ønske om at der skal være en betalingsfrist på opkrævningen. 
Vagn mente at vi burde se på priserne på hjemmesiden, da han synes den er 
rigelig høj.  
 
Regnskabet godkendt. 
 

4. Fastsættelse af kontingent. 
 
Bestyrelsen foreslog uændret 200,- kr. 
Mogens foreslog nedsættelse til 100,- kr. da der efter hans mening ikke sker noget 



i foreningen. Han havde ikke forslag til besparelser på budgettet. 
Svend foreslog at der kunne nedsættes arbejdsgrupper for at øge aktiviteterne. 
 
Kontingent på 200,- kr. vedtaget. 
 

5. Indkomne forslag      
 
Ingen forslag 
 

6. Diskussion af PR- materiale 
 
Jacob gennemgik de nye ting vi har sat i gang.  
En reklame i form at et postkort med plads til avlernavn og henvisning til 
hjemmesiden, streamere til bilen og plakat trykt på pressening. 
 
Der var stemning for at vi arbejder videre. 
 

7. Indstilling af repræsentanter til diverse udvalg 
 
Avlsudvalget:  Vagn Frandsen 
Sundhedsudvalget:  Knud Christensen 
Udstillingsudvalget:  Mogens Ladefoged 
Forslag til dommere på Landsskuet: Vagn Frandsen, Henning Pedersen og Henning 
Nielsen. 
 

8. Valg af bestyrelse 
 
På valg er Jacob Bæk Pedersen og Knud Christensen, samtidig ønsker Lars Linding 
at udtræde af bestyrelsen og derfor foreslår bestyrelsen at der vælges tre 
bestyrelsesmedlemmer i år. 
 
Forslag: Næsten alle tilstedeværende blev foreslået. 
 
Mogens Ladefoged, Klaus Snede Pedersen, Anette Nielsen, Ulrik Krogh, Svend 
Christensen, Walther Jacobsen, Johnny Ladefoged, Jacob Pedersen, Knud 
Christensen og Thorkild Nielsen. 
 
Men efter en runde hvor folk udtrykte ønske om ikke at ville vælges var der tre 
kandidater der godt ville vælges. 
 
Jacob og Knud blev genvalgt og Anette Nielsen blev nyvalgt. Uden afstemning 
Som suppleanter blev valgt 1. suppleant. Lars Linding og 2. suppleant: Klaus 
Snede Pedersen 
 

9. Valg af revisor 
 



På valg er Knud Graae Michelsen der blev genvalgt 
 

10. Eventuelt Intet at referere. 
 
 
Referent Knud Christensen 

 


