
DANSK BLÅKVÆGS GENERALFORSAMLING 2021 

Referat fra Årsmøde/Generalforsamling på Cafe Fisk i Tversted 13. maj 2021 

40 Medlemmer/ægtefæller 

27 Stemmeberettiget 

Dagsorden for Generalforsamlingen: 

A: Valg af dirigent og stemmetællere 

B: Beretning fra bestyrelsen og evt. beretning fra nedsatte udvalg til godkendelse. 

C: Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 

D: fastsættelse af kontingent for det kommende år 

E: Indkomne  forslag 

F: Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. På valg er : Erik Harpøth,Thomas Routh, Niels Chr. Thomsen 

G: Valg for 1 år af en suppleant til bestyrelsen 

H: Valg for 1 år af 2 folkevalgte revisorer 

I: Eventuelt 

 

Dagen startede kl 10 , med morgencomplet 

Kl. 11 startede Generalforsamlingen 

Vi startede med 1 minuts stilhed: Ære være Simon Madsens minde 

Hvor efter Erik Harpøth bød velkommen. 

A: Erik foreslog Jan Rams og Jens Holm 

Der var afstemning ved håndsoprækning , (19 stemte for Jens) 

Jens takkede for valget. 

Jens foreslog : Troels Laursen, Jens Mortensen og Esben Majlund som stemmetæller, de  blev valgt 

B: Fantastisk flot fremmøde i disse Corona tider 

Det var træls at vi måtte aflyse efterårsmøder på gr. af Corona, der var meget vi gerne ville vende med jer. 

Siden sidste års, årsmøde på Sjælland er der sket mange ting. 



Bestyrelsen har igen i år fået samme vederlag til alle. 

Posterne blev fordelt således: 

Erik: Formand og kontakten til Seges 

Thomas: Dyrskue 

Allan: Avlsudvalgsformand, med support fra Emil 

Anders Peter: Næstformand 

Niels Chr: Viking kontakt og blad ansvarlig 

Emil: Kasser 

Karen: Bogholder 

Jens Holm : Sekretær 

Sidste forår hvor Ida Storm var ude med at sige, at Blåkvæg var på vej ud, har vi gjort meget for at ændre 

den holdning. Vi har haft møder med både Seges og Viking. 

Der er meget fokus på dyrevelfærd og etik, dvs. køerne skal kan kælve selv. 

Vi er på rette vej: Vi er steget til 0,8 kalv pr. ko, døde kalve er stadig for høj og kejsersnit er gået fra 10% til 

3,7 % eller 4 kalve. 

Så  er der brugt 178.000 strå til inseminering af malkekvæg.( krydsnings kalve) 

Det seneste år har bestyrelsen haft meget fokus på at få medlemmernes tilladelse til at trække data, vi er 

næsten i mål. – Tak for det. 

1-1-2020 indførte vi en kalvepræmie til alle renracede kalve med Dna/snip på 1.500 kr. 

Kalve født i 2020, skulle stamtavlen være sekretæren i hænde senest 1. maj 2021 for at få dette tilskud, vi 

fortsætter i 2021. Listen bliver bragt i nyhedsbladet, der er mange spændende afstamninger, jeg håber at vi 

kan få  køn på kalvene også. 

Blå Vision: Er en aftale med Viking, den har været bragt i nyhedsbladet. 

Viking ønsker kun at købe kalve efter køer fra de besætninger som har givet tilladelse til data udtræk. 

Viking har købt 10 kalve det sidste år fra: Alf, Preben, Ronald, Anders Peter, Kent, Allan, NC, Aksel og Henrik. 

Vi havde dog  en træls oplevelse fra Viking da der var en tyremoder som havde et snit som ikke var 

registreret ej heller kalven. Det må aldrig ske igen !!!!!! 

Viking er gået sammen med en  Tysk og et Fransk  sædselskab, de har stor fokus på Dansk Blåkvæg, da vi har 

tyre som kan give let fødte kalve, det har de ikke i Belgien. 



Samarbejdet med Viking har udviklet sig meget det sidste år, NC har brugt rigtig mange timer på at opbygge 

det og han og Jens var med Peter Larson rundt for at tjekke køer for kejsersnit. 

Vi kører med 0 tolerance med kejsersnit på de køer der laver tyre til Viking. 

Vi fik en forespørgsel fra 5 piger, på Københavns Universitet, at de ville lave en opgave om kælvnings 

problemer hos Dansk Blåkvæg, de var på besøg hos Allan Johansen. 

Vi skal passe meget på med sådanne henvendelser, vi kan nemt blive misforstået og misbrugt af medierne. 

Foreningen har købt 50 strå Black Beard sæd ( pollet tyr), for at få gang i at lave pollede tyre. Kent har haft 1 

kejsersnit, så vær varsom med brugen af sæden, idet kalvene kan være til den lidt store side. 

Vi har lavet en aftale med Viking om at lave X-vik sæd efter Nille og Ludvig, for dem som ønsker kviekalve. 

Sæden skal bestilles hos Viking, i god tid inden inseminering. 

Viking har hjemkaldt sæd fra inseminørerne for at få ryddet op i lagrene. 

Vi har valgt at beholde sæd fra ca. 10 tyre, som vi mener kan blive spændende i fremtiden. 

Med hensyn til fremtidige sædsalg har vi kun Ludvig tilbage, som vi kan tjene penge på. 

Borgaard Lars,  har været kaldt ind til tapning, men de kunne ikke få ham til at give sæd, han er kommet 

retur til I/S Thomsen. 

Bent Nielsen ville gerne have skyllet en ko sidste år, men det løb ud i sandet. 

Jens Holm og Anders Peter har lavet en aftale med Søren Madsen ved Ribe  han skal have 8.000 kr. pr kalv, 

incl. Omkostninger Søren får kalvepræmien på de 1.500 kr. 

Jens Holm, Allan og Anders Peter har besøgt Henrik Kold Madsen på Langeland , hvor de så MooCall, det var 

faktisk årsagen til at der blev købt 30 stk. som er delt ud til medlemmerne.  – mange er glade for dem. 

Vi har fået lavet nyt tøj, som kan bestilles ved bestyrelsen, man kan få broderet gårdnavn på ryggen. 

Tøjet laves kun på bestilling, vi har ingen lager. 

Verdenskongres er udskudt til 2022 

Udvalget består af: Jens Holm, Erik ,Kent, Karen 

Der kommer besøg fra Belgien, når der er ro på Corona. – Laves i forbindelse med Landsskuet 

Takt og tone – vi skal have en bedre tone på de sociale medier -  Vær ordentlig ved hinanden – både faglig 

og saglig – det er vores vindue udad til. 

Medlemsblad – er så vigtig for vores forening – der er gjort meget for at informere om hvad der sker og 

nyttige informationer – her har NC og Karen lagt mange resurser. 



Man råber ikke efter kasseren i telefonen – Emil gør et stort stykke arbejde – Emil og Karen styrer 

økonomien – Formanden godkender alle betalinger.  – Det gamle CVR nr. er nu helt lukket. 

Når jeg kigger fremad er det godt at have en mælkeproducent i bestyrelsen. NC har været god til at 

informere hvad der kommer den vej fra. 

De sidste 2 år har vi haft Jens Holm som sekretær, han har lavet rigtig meget for os – der er meget arbejde 

der  ellers ikke blev gjort. – De fleste af os har arbejde ved siden af, som tager det meste af vores tid, så det 

er meget  værdifuldt med en god og arbejdsom sekretær. 

Med næste års Verdenskongress vil der være meget sekretær arbejde og kørsel, det skal man lige have i 

tankerne når man drøfter vedtægtsændring om vederlag for sekretær. 

Er tiden ikke inde til at vi får et bestyrelsesmedlem fra øerne. – Corona tiden har lært os at vi kan holde 

møder  over nettet , det kan spare en del tid og transport. 

Jeg tror at det ville være værdifuldt for foreningen hvis vi fik knyttet kontakt til Viking  ved køb af bistand fra 

dem – så vi ved hvad der sker og de ved hvad vi laver – evt. have en med til 2-3 bestyrelsesmøder om året – 

for at øge samarbejdet, og få vigtige informationer. 

Vores økonomi er fin, men indtægterne  bliver små når vi ikke har Ludvig længere hos Viking – Vi må gøre 

alt for at Blåkvæg  også i fremtiden er mælkeproducenternes foretrukne valg – dvs.  en levende  let født 

kalv, der er sund og let at passe – som ikke har for lang drægtighed. 

Det er nok en god ide – at få tjekket de tyre som bruges til renavlen for defekter. 

Mange tak for det sidste års arbejde i bestyrelsen, jeg syntes at vi har opnået rigtig meget trods Corona. 

Nu bliver det spændende hvem der næste år aflægger formandens beretning. 

C: Emil  fortalte om regnskabet – og gennemgik de forskellige punkter. 

Spørgsmål til formand og kasser: 

Jacob: Genetik og fodring – hvorfor smider man ikke dårlig sæd ud ? 

Erik: Der bliver ryddet op nu – sammen med Viking. 

Fodring stivelse er ikke godt – vi skal ikke ende som i Mols bjerge. 

NC: Der er kommet en liste fra Viking med 45 tyre på, der bliver kun gemt de  ca 10 bedste – der er blevet 

kasseret sæd efter 3-4 tyre det sidste år, fordi de er faldet så meget på indekserne. 

Mette: Hvorfor skal der være DNA senest 1. maj – når det tager så lang tid at få prøver analyseret? 

Erik: Det er jo derfor at vi har flyttet datoen fra 1. marts til 1. maj. 

Preben: de udenlandske tyre skal køres på et andet system – det tager tid. 

Kent: I DK kræves der snip på dyrene – det gør andre lande ikke. 



De tyre som foreningen tager hjem, skal foreningen sørge for DNA i Dansk system. 

Jens: Bestyrelsen vil være opmærksom på problemet. 

Afstemning: 

Godkendelse af formandens beretning:  Beretningen godkendt ( 25) 

Godkendelse af regnskab: Regnskab godkendt (27) 

D: Fastsættelse af kontingent: uændret næste år: 500 + moms = 625, Passiv ½ pris 

E:  Der var 3 indkomne forslag: 

Forslag 1 : Indsendt af Preben og Andreas Madsen 

Det skal være en folkevalgt som kan indhente oplysninger om besætninger og enkelte dyr hos Seges. 

Hvis der hentes oplysninger om nøgletal og enkelte dyr skal ejeren informeres herom, inden det sker og 

have en begrundelse om hvorfor. 

Debat  inden afstemning : 

Kent: Databeskyttelses loven er alle bange for – Før i tiden kunne Mogens Stendal trække alle de data ,som 

vi gerne ville se. 

Erik: det er primært for at trække data på tyre. 

Emil: fødsel og kælvnings forløb er vigtige at kunne trække. 

Jens: Der skal være 5 fødsler efter en tyr over 3 år – for at få noget statistik 

Preben: Vil gerne informeres om hvad der trækkes af data. 

NC: Vi har tavshedspligt om hvem det trækkes på. 

Kent: Vi er lige startet – resultat om et par år. 

Jan: Vi skal have besked  - hvis der trækkes data. 

Andreas: Ejer skal informeres  - hvis der trækkes en stamtavle. 

Mette: En folkevalgt, ikke en sekretær som må trække data. 

Andreas: Det kan ikke tage meget tid at informere. 

Afstemning: for forslaget stem ja : 7 

               Imod forslaget  stem nej: 20 

Ikke vedtaget. 



Forslag 2 : indsendt af Preben og Andreas Madsen 

Bestyrelsen kan max bruge 25.000 kr. på sekretær udgifter pr. år ( honorar + kørsel) 

Debat inden afstemning: 

Alf: Det er bestyrelsen, som ansætter sekretær og laver en ansættelse på – hvad hans opgave er. 

AP: Hvis  vi bruger for mange penge, skal det så deles ud på bestyrelsen – Næste år Verdenskongres – det 

bliver dyrt. 

Jan: Det er godt at være mådeholdende – det er vigtigt at holde udgifterne nede. 

Kent: Seges 20.000 de er heller ikke gratis. 

Erik: Medlemsblad ville have været tyndt, hvis man ikke havde en sekretær – Jens har kørt rundt til 

medlemmer. Når der skal trækkes noget fra Seges koster det mindst 2.000 pr. gang 

Karl: Giv sekretæren en ny GPS – så han kan køre den korteste vej. 

Jens Erik: Det er et rigtigt godt medlems blad. 

Signe: Jens har en faglig viden. 

Afstemning: For forslaget : stem te Ja: 5 

                Imod forslaget : stemte nej: 20 

Forslaget ikke vedtaget 

Forslag 3 : Indsendt af bestyrelsen. 

Medlemmer der har underskrevet en tilladelse til at Dansk Blåkvæg  gennem Seges  kan hente 

besætningsoplysninger er A  medlemmer  og er valgbare til foreningens bestyrelse. 

Medlemmer  som ikke vil give, eller trækker deres tilsagn til at Dansk Blåkvæg  kan få oplysninger gennem 

Seges  er B medlemmer. Disse er ikke valgbare til bestyrelsen. Sidder  man allerede i bestyrelsen træder 

man ud  fra den dato for opsigelsen af tilladelsen til Seges. 

Optagelse af nye medlemmer skal først  godkendes af bestyrelsen, inden medlemskabet træder i kraft. 

Debat inden afstemning: 

Erik: Forklarede formålet med denne ændring af vedtægterne – Godkendelse af nye medlemmer er 

udelukkende for at beskytte foreningens formue. 

Afstemning: for forslaget : stemte ja: 23 

                 Imod forslaget: stemte nej: 3 

Forslaget er vedtaget, tilføjes til § 3 



F: Forslag til bestyrelsen: der skal vælges 3 personer 

Thomas Routh, Erik Harpøth, Andreas Madsen, Emil Andersen, Jacob Bulow 

Resultat af afstemningen: 

Erik Harpøth : 19  # 

Emil Andersen: 18   # 

Thomas Routh : 13      Om stemming: 12 

Jacob Bulow: 13           Om stemming: 13  # 

Andreas Madsen: 8 

# : ud for de 3 som blev valgt 

G: Forslag til Suppleant / resultat af afstemning 

Thomas Routh : 12  # 

Andreas Madsen: 6 

Kent Falk : 8 

# :  valgt 

Hans Skovgård 

Preben Madsen 

I: Evt. 

AP : Mente at bestyrelsen både skal have en Formand og Præsident 

Poul B: Tak til Niels Chr. for det arbejde du har gjort for foreningen 

Alf: Med de insemineringstal som Blåkvæg har, så burde man være med ved bordet ved Viking 

 

Erik takkede for god debat og input, samt tak til Jens som dirigent. 

 

Referent: Karen Borup Thomsen 

Dirigent: Jens Holm Danielsen 

 



 

  

 

  

 

 

 


