
Referat af bestyrelsesmødet hos Erik Harpøth torsdag den 3.  juni 2021.

Til sted: Bestyrelsen + Thomas Routh og JHD.

1. : Underskrift af referat af 27.01.21. Referatet underskrevet uden bemærkninger.

2.: Konstituering af bestyrelsen.
 Emil Andersen foreslog et skifte mellem Erik Harpøth og Anders Peter Laursen, hvilket blev 
begrundet med nogle få medlemmers utilfredshed med den nuværende situation. Der udspandt sig 
mange meningsudvekslinger.  Erik Harpøth kunne godt se sig selv i et samarbejde med Ander Peter,
hvilket også var gensidigt. Resultatet blev, at Anders Peter fremover tegner foreningen, hvilket dags
dato er meldt til Dansk Kødkvæg.

3.: Fordeling af ansvarsposter.
Administrator af Facebook. Thomas Routh.
Dyrskue ansvarlig: Thomas Routh.
Kontakt til Viking: Allan Johansen. Besked er sendt til Viking dags dato og bekræftet.
Avlsudvalg: Jacob Bülow.
Seges: A. P. Laursen
Blad: Allan Johansen og Jacob Bülow. Formanden opfordrede de to til at sørge for at medlemmerne
blev opfordret til at levere materiale, ligesom bestyrelsesmedlemmerne hver skulle levere 2 sider til 
bladet. Deadline for næste blad fastsat til den 16. august senest klokken 18. Det fortsat Støvring 
Kasserer: Emil Andersen og Karen Borup Thomsen som bogholder. Karen skal have 
bestyrelseshonorar.
Bogtryk, som laver bladet og afleverer det til de ansvarlige, som står for udsendelse.
Kongres 2022: Kent Falk, Erik Harpøth, Karen Borup og JHD
      
4.: Årsmødet den 13.05.21.
Bestyrelsen udtrykte stort tilfredshed med forløbet af årsmødet. Stedet, beværtningen og de to besøg
var virkelig gode. Godt 40 personer deltog i arrangementet. JHD beklagede, at han en enkelt gang 
have reageret overfor Anders Peter da denne havde forsøgt at få Aalbæk Kro til at åbne op den 13. 
maj. Men planlægningen i år var besværliggjort af forholdene med corona. Uf af de fremmødte 
havde 27 haft stemmeret.
Anders Peter ønskede at blanke stemmer blev offentlig gjort sammen med øvrige stemmer. Han var 
forbeholdne overfor sekretærens udgifter i forbindelse med årsmødet. JHD forklarede årsagen til 
flere besøg hos Cafe Fisk. Under punktet sagde han, at sekretæren ikke var medlem af bestyrelsen, 
men alene sekretær. JHD gjorde opmærksom på, at bestyrelsen de fleste gange var orienteret om 
hans arbejde og dets udførelse.

5.: Dyrskuer 2021.
Thomas fortalte om planlagte skuer i Ribe, Aulum, Kimbrerskuet og sidst Agromek. Såfremt der 
udstilles Blå Kvæg udlæder tre dyr en ærespræmie, 7 dyr to og 10 dyr udlæser 3 ærespræmier. 
JHD’s oplæg om et junior og senior championat vedtog bestyrelsen at udelade.

6. Eventuelt.
Bestyrelsen vedtog at det aflyste medlemsbesøg i oktober 2020 skal afholdes med samme program 
den 18. september.

Fra et nyligt afholdt bestyrelsesmøde i Dansk Kødkvæg orienterede Erik om:faldende medlemstal i 
de fleste foreninger. Naturpleje blev et omdiskuteret emne, hor landbruget ønskede Morten D. 
draget til ansvar for et utidigt sprogbrug. Viking har planer om at invitere de forskellige kødkvægs 
foreninger til orienteringsmøder.



På samme møde blev der kort fortalt om tilbuddet til Dansk Kødkvæg om en forsikring. Top 
Danmark vil gerne møde op til eksempelvis et medlemsmøde og fortælle om forsikringen.

Kent Falk har spurgt bestyrelsen om den kunne være interesseret i at bruge sæd efter pollede tyre. 
Inden beslutning tages, skal vi have tilsendt stamtavler på emner og en pris / dose.

Bestyrelsen besluttede, at kælvningsforløb på insemineringstyre skal sendes til bestyrelsen. Privat 
ejede tyre undlades med mindre ejerne er indstillet på en offentliggørelse.

Der tilbydes 5 doser x vik sæd til de medlemmer, som har dyr af racen. Emil står for dette. 
Foreningen betaler for sæden. Tyrene der tilbydes er Ludvig og Nille. Henvend jer til Emil på mail 
eller sms, hvorledes i ønsker at gøre brug af tilbuddet, helst inden den 1. august.

Team møde. Det blev vedtaget, at bestyrelsen afholder et møde via computer den 1. juli. 
Bestyrelsen er ansvarlig for gennemførelsen. Erik har meddelt, at han ikke kan den dag, hvorfor han
foreslår mødet flyttet til den 30. juni. I beders give ham besked på om det er muligt.

Når vi afholder møde hos et bestyrelsesmedlem betaler foreningen fremover 1000 kroner.

Jeg har efter gårsdagens møde erkendt, at jeg ikke har den fulde opbakning fra bestyrelsen. 
Derfor beder jeg om forståelse for, at jeg fra dags dato trækker mig fra foreningen. Der skal 
lyde en tak til de mange, som jeg har haft stor glæde at møde.

Ref.: JHD


