
Generalforsamling  

Generalforsamling d. 12.11 .2011 på Bygholm Landbrugsskole 

Jakob bød velkommen til generalforsamling 

1. Valg af dirigent og stemmertællere. 

Svend Christensen blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen 
var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

Stemmetællere blev Richard Andersen og Klaus Snede Pedersen. 

2. Beretning 

Jakob berettede om et godt år for fåreavlerne da der er gode priser på lam. 

Foreningen har fået lavet en ny hjemmeside, og der er lavet nyt PR materiale i form 
af banner og postkort, har vært vist frem på flere dyrskuer og givet positiv respons. 

Turen til Holland var en stor succes, en stor tak til Lars og Johnny. 

Desværre har der ikke været tilslutning til de andre arrangementer i foreningen. I 
foråret var der lavet et før dyrskue arrangement i samarbejde med landboNord og i 
efteråret var der et kåringsarrangment på sjælland. 

På baggrund af dette har bestyrelsen har ikke nogen arrangementer på plakaten til 
næste år. 

Debat om beretningen 

Mener der ikke bliver lavet nok reklame omkring kåring, vi skal markedsføre os for 
at få flere kåringer, lave nogle aktiviter angående kåring( efterlign Gotlænder 
arrangementet i efteråret 2011). Prøve at lave et lammeskue igen. 

Husk avlsmålene få dem gennemgået igen, lave noget samarbejde med 
lammeproducenterne hvad vil de have – kan vi levere det. Måske lave et udvalg 
som arbejder med avlsmålene. 

Hjemmesiden mangler referater, for lidt aktivt på siden, måske flere billeder fra 
dyrskuer, bedst skannet og kåret lam/får. Bestyrelsen modtager intet 
billedmateriale og lignende fra medlemmerne. 

Beretning godkendt. 

3. Regnskab 



Jakob fremlage regnskabet det viser et overskud på 2.873,84 kr. og en egenkapital 
på 33.134,28 kr. 

Budgettet viser et underskud på 200 kr. da bestyrelsen har besluttet at give 5000 
kr. til et veterinært projekt om klovsyge. 

Forslaget på 5000 kr. til klovsyge projektet blev diskuteret og man mente det var 
for mange penge bestyrelsen havde bestemt at bruge på det. Bestyrelsen bliv stillet 
et mistillidsvotum på baggrund af bevillingen. Votummet blev nedstemt. 

Forsamlingen foreslog at der kun skulle bruges 2500 kr. til projektet. 

Regnskabet er godkendt. 

4. Kontingent 

Bestyrelsen forslår uændret 200 kr. + moms. 

200 kr. + moms blev vedtaget. 

5. Indkomne forslag. Ingen forslag. 
6. Indstillinger af repræsentanter til diverse udvalg. 

Avlsudvalget: Morten Jakobsen og Anne Nymand 

Sundhedsudvalget. Klaus Pedersen 

Udstillingsudvalget: John Engsig og Poul Beith 

Forslag til dommer til landsskuet: Vagn Frandsen, Helge Gilberg og Henning 
Pedersen. 

7. Valg af bestyrelse. 

På valg er Henning Nielsen og Torsten Larsen. 

Torsten ønsker ikke genvalg. 

Følgende blev forslået: Johnny Ladefoged, Lars Linding, Klaus Snede Pedersen, 
Vagn Frandsen, Henning Nielsen. Alle undtagen Henning og Lars takkede nej til at 
blive valgt. 

Følgende blev valgt Henning Nielsen og Lars Linding 

Suppleanter blev 1. Klaus Snede Pedersen og 2. Johnny Ladefoged 

8. Valg af revisor 



På valg er Asger Jakobsen der blev genvalgt. 

9. Eventuelt. 

Intet at referere. 

 

Referent: Annette Nielsen. 

 


