
Bestyrelsesmøde 4 juli  16.00 , afholdt online.

Deltager, Anders Peter Laursen, Emil Andersen, Jacob Bulow, Thomas Rought og Erik Harpøth.
Afbud fra Allan Johansen, hans mor blev 70.

Referent rollen ga, r pa,  skift blandt hele bestyrelsen, Erik starter.

Anders Peter bød velkommen og drøftet mail sendt rundt af Erik som kort beskrev forløbet 
marts 2020, hvor formanden for dansk kvæg var ved at dømme Dansk Bla,kvæg ude, lige info 
til nyvalgte sa,  de vidste lidt om fortiden.

Peter:
Folk  skal indberette forløb og vejninger rigtigt. Det er ikke til diskussion.
Men jeg ved at flere avlere har den strategi,  at  en ko som har fa,et kejsersnit, fa, r ikke flere 
kalve, og hvis hun afkommet er en tyrekalv , bliver den solgt til slagt. 
Det er den rigtige ma,de at gøre tingene pa, .

Vi vil undersøge muligheden for at fa,  en ra,dgiver fra Viking som kan hjælpe med at hente 
informationer og hjælpe os fremadrettet, Allan har den opgave.

Jacob:
 Bladudvalget.
Deadline 16 august klokken 19. Skal overholdes sharp.
Emner, Tyreoversigt, kalve med kalvepræmier, skuer i Ribe og Aulum, ma, ske Kent kunne 
skrive fra Ribe, Thomas fra Aulum. Ludvigs historie fra Emil, medlemsarrangement. Artikel 
omkring  hvad vi fik ud af ka, ring. Verdens kongressen, portræt af Jacob.
Billeder i JPF,eller pdf fil.

Thomas,
Skuer i Ribe, sidste tilmelding 6 juli. 
Aulum sidste  tilmelding 9 juli.
Facebook, ikke det store der skete her.

Emil.
Eftera, rs tur 23/10 bliver der arbejdet ud fra, Kaffe klokken 10 hos Emil, evt Topdanmark som 
sponser Dansk Kødkvæg, med kort indlæg. Rundstykker og kaffe, bestyrelsen medbringer 
hver en kande, kaffe eller the.
Herefter rundt og se Emils dyr, evt i kreaturvogn hvis renvasket.
Herefter til Roald ca 20 km og se hans dyr i engen, eller hjemme, her serveres pa, lægs 
kagemand som thomas har med.
Dagen sluttes af med tur til fur hvor der er aftensmad. Og rundvisning pa,  bryggeriet.

Økonomien bliver meget pa,virket af vi ikke har indtægter fra Ludvig pa,  sigt, der er ikke flere 
brugstyre nu. 2021 vil stadig være positiv. Fordi det sidste sædlager formodenligt bliver solgt.
Drøftet evt kontingent stigning og nedsættelse af kalve præmie til 1000 kr i 2022. Ikke 
endeligt vedtaget.



Emil ikke tilfreds med forløbet omkring at Ludvig blev aflivet hos Viking, han blev ikke 
informeret inden tyren var aflivet. Og manglede billede dokumentation. Erstatning for tyren 
er svært at fa, , da viking ingen forsikring har og heller ikke ejeren. 

Erik
Verdenskongressen 2022, frem lagde kort programmet fra ankomst lørdag før Landsskuet til 
fredag ugen efter,altsa,  6 dage.
Det er sammensat og sendt til Belgien, de kommer herop og mødes med os her i August for at 
se nærmere pa,  forholdene. Vi forventer ca 30 til 40 deltager primært fra EU, UK , Nord 
amerika, der kan komme fra Australien evt Japan.
Phillip Halhead er foresla, et som Dommer fra udvalgets side, han har været her før kender 
vores system og hvad vi avler efter, han er kendt og brugt i de andre lande.
Peter syntes vi skulle prøve at høre om der er en fra Belgien.
Jacob pa,pegede at det ma, ske ikke var det mest politiske korrekte, na, r vi prøve at tage afstand 
til den meget kødfulde Belgiske type. Vores skal jo fødes naturligt.
Hvilket der var tilslutning til, Peter mente at Erik skulle høre om de havde en fra Belgien.

Foreningen betaler for de krydsningskalve vi vil udstille sa,  ejeren er omkostnings fri.

Vi satser pa,  en lukket hal til landsskuet, sa,  vi kan spise der sammen ba,de gæster og udstiller 
af dyrene.
Foreningen betaler t shirt med logo og ga, rdskilt til alle udstiller, samt 1000 kr i transport 
omkostninger til alle dyrelæge godkendte dyr. Deltagerne betaler selv landsskuegebyret.

Dommer assistent, der var enighed om at der skal være 2, en til det praktiske og en til at 
oversætte til Dansk.

Der skal laves et katalog med kun Bla,kvæg.

Udvalget laver et oplæg til bladet i December hvor de vil fortælle om tiltagene ved landsskuet 
og hvordan vi kan skabe en fantastisk udstilling.  

Økonomien, kongressen skulle næsten hænge sammen, alle omkostninger ved Landsskuet 
pa, lægges foreningen, ca pris for deltagere bliver ca 1000 euro, plus rejse til Billund.

EVT. Drøftet værdien af ka, ring og vigtigheden af dem.
Kalvepræmien besluttes til December.
Muligheden for at hente evt en engelsk kønssorteret tyr, vendes med Allan.
Viking, Allan har haft møde med Reni, han sender noget na, r der er noget.
Der er udleveret 45 doser kønssorteret Ludvig og Nille og 45 mere er bestilt.

Erik kontakter Jens for at fa,  de sidste bilag.

Mødeform.
Der var stor tilfredshed med at holde det online, meget tidsbesparende og det vil vi gøre igen 
na, r der er behov for at mødes.



Referat. Erik Harpøth.


