Referat bestyrelses møde den 20/11/2021
Tilstede er: Anders Peter Laursen, Emil Andersen, Thomas Routh og Jacob Bulow. Online møde.
Startede med nogle it problemer, men vi fik gang i det.
Punkt 1. Verdenskongres: Det var bestyrelsens ønske om at man kunne gennemføre kongressen
uden besætningsbesøg. Og se alle dyrene på landskuet i stedet for. Problemet er hvis der kommer
kejsersnit efterfølgende efter besøget er bestemt. Så ville det være nemmere at man kunne undgå
besætningsbesøgene fuldstændigt. Det må vi efterfølgende høre Belgiens holdning til, om de vil
acceptere. Allan Johansen er blevet spurgt om besætningsbesøg, men der er ikke meldt klart ud, om
han vil vært for besøg. Vi afventer svar. Vi mangler stadig en der vil have kig på økonomien af
kongressen. Der vil være besøg hos viking genetics også. Anders Peter Laursen vil være
kontaktperson til Belgien, sammen med JHD. JHD meddelelser til Belgien skal sendes til
formanden først og til bestyrelsen inden afsendelse til Belgien. Bestyrelsen er træt af at kongressen
har udviklet sig til et emne der kan splitte foreningen ad.
Punkt 2. Erik Harpøth afgang fra bestyrelsen, har lagt en tom plads som næstformand. A P Laursen
foreslog Thomas Routh. Det var der ingen indvendinger imod, da Emil og Jacob ikke ville.
Punkt 3. Økonomi. Emil redegjorde for økonomien at der stod 1.400.000 på sparekassens
vensyssels konto og 743.000 på nordeas konto. Sparekassen vensyssel giver -0,75 % og Nordea -0,7
%. lager listen forventes at vi får solgt det sidste tyre og omsat lageret til omsætning i stedet. Der
står stadig noget sæd på lager som kan sælges. Og en del sæd hos inseminøren endnu. Der var snak
om at måske Jan Rams ville holde et indlæg om evt investering af nogle af pengene til årsmødet.
Tilskud til kalve med 1500 kr forventes også i 2022. De kalve der er tilskudsberettiget i 2021 skal
være modtaget hos Emil Andersen inden den 1.5.2022.
Punkt 4. Bladet: Jacobs bror skriver noget om dyrskuer, fordi han har gået meget op i det. Emil vil
skrive om renavls tyre, Blackbeard, Daninsh crown mødet, nye indekser. JHD eller Anders Peter vil
muligvis skrive om hvad der sker angående programmet om verdenskongressen. Thomas vil skrive
om kimberskuet, og måske lidt om Henrik Jeppesens dyr. Der vil komme et indlæg fra Reni,
angående indavlsgraden på insemineringstyre. Og liste med højindeks køer og inseminerings forslag
til dem. Anders Peter Laursen vil skrive formandens ord og jule hilsen. Der er deadline til bladet
22/11/2021. Og åbent for medlemmers artikler. Maks 26 sider.
Punkt 5. Viking som er Allan Johansens område, der er ikke noget nyt at berette. Og heller ikke
muligt at diskutere når Allan ikke er tilstede. Men hoved fokus er at finde højindeks dyr, til mulige
tyremødre.
Punkt 6. Henvendelse af spørgsmål der behandles af bestyrelsen.
Jeg har nogle ting vi skal have på dagsorden. Mail fra medlem.
Tavshedspligt, når vi sidder ved møde med Viking og Reni siger at det hun siger ikke skal ud, hvordan kan det være at nogle udenfor bestyrelsen ved det? Oplysninger fra
besætninger der har givet tilsagn til at Viking, Seges og bestyrelsen kan se deres oplysninger f.eks kejsersnit, så skal de blive i bestyrelsen og ikke deles med andre. skal vi
have alle mand i bestyrelsen til at underskrive tavsheds erklæring som man gør i børnehaver og andre steder?
Vi kan ikke have at medlemmer eller samarbejdspartner ikke kan stole på os.
Jeg syntes at der skal gøres noget ved den dårlige tone vi har på vores møder med medlemmerne, det er nogle få personer som forpester det for resten, nye medlemmer
bliver jo skræmt væk!.
Nu har vi efterhånden en masse data samlet fra vores medlemmer omkring fødsel, skulle vi ikke få en avlsrådgiver til at analysere de tal og komme med nogle facts som
kan være med til at styrke avlen, der vil være nogle kombinationer som virker, det vil give os mulighed for at bruge de tyre noget mere hvis de stadig er tilgængelige.
I sidste blad spurgte jeg om vi skulle give tilskud til døde kalve, det begrunder jeg med at når der ligger en gentest så ved vi med sikkerhed hvem der er forældre til
pågældende kalv, der kan jo være sket en fejl fra inseminør eller tyren måske lige havde været forbi.
Med verdenskongressen næste sommer skal vi have det gjort det attraktivt at deltage på Landsskuet, Det er her vi skal vise hvad vi kan.
Jeg tænker her på at vi skal fortælle i næste blad hvordan man kan træne med sine dyr, så de er rolige og fortrolige med at have mange mennesker omkring sig,

trækvante.
Der er helt sikkert en masse fift til det, der er også det med hvordan man gør dem klar, vask, klipning og “ make up”.
Hvordan kan vi få de garvede udstiller til at hjælpe nye igang?
Var det ikke noget for Thomas som Dyrskue ansvarlig?
For at det virkelig ser flot ud kunne vi give alle dem der udstiller en gårdskilt som bliver brugt på skuet og som de får med hjem, samt en T-shirt med vores logo på så de
står ens og flotte når de præsentere dyrene.
Det hæfte vi laver med de udstillede dyr i, syntes at hver udstiller kan få en halv side med besætningsoplysninger, navn og adresse, hvad de har og avler efter, for at
gæsterne har facts med hjem, hvis de ønsker at kontakte dem.
Jeg har lige set mail fra Allan med kommentar fra Lars Nielsen Viking, det var godt at vide Vikings holdning, så har vi noget at rette os efter med hensyn til
verdenskongressen.

Svar. Tavshedspligt. Der blev talt om følgende. Bestyrelsen synes ikke man skal have tavshedspligt.
For det kan være svært at vurdere for det enkelte konkrete spørgsmål hvad man må sige videre.
Det er nærmest umuligt at navigere i. Men kælvnings stattistik fra seges vil ikke blive sat i
medlemsbladet. Der blev enighed om at der trækkes nye kælvningsstatisik en gang hvert halve år.
Næste gang den 1. April. Alle i bestyrelsen opfodre til at alle taler stille og roligt om tingene, så vi
kan få det løst bedst muligt, selv om man ikke er enige. Gælder både til medlemsmøde og
årsmøde. Der blev enighed om at hvis medlemmer har ting de er utilfredse med, vil vi opfodre til
at vi får tingene forelagt i bestyrelsen inden årsmøde eller medlemsmøde. Så vi har mulighed for at
se på problemstilling inden. Vi blev enige om at et medlem, er velkommen til et bestyrelsesmøde
hvor vedkommende kan foreligge problemstillingen for bestyrelsen.
Angående tal på gode køer der kan kælve, kan man bruge statistikken på tyre, der er offentliggjort i
bladet. Hvor der også fremgår tyre med mange fødsler uden problemer. Og tilskudskalve
afstamningen fremgår også i bladet, med fødselsvægt. Kælvningsforløb var måske muligt at få ind
på dem også.
Tilskud til døde kalve snakket vi om måske vi godt kunne bruge til noget. Men det er ikke muligt at
tage en test af døde kalve uden øremærker, så fald skal de dø efter et døgn. Men det er ikke noget
vi kan stå inde for at indberette forkert. Derfor kan vi ikke give tilskud til døde kalve.
Klargøring til dyreskuer har været i tidligere blad. Og jacobs bror vil skrive om det i næste blad.
Landsskuet 2022. Der blev snakket om at hver udstiller kan få et gårdskilt og en t-shirt med gård
navn pr dyr. Dette kunne måske få flere til at udstille på skuet. En ny værtinde gave blev forelagt af
formanden, hvor han ville have en porselæns ko fremstildt til besøgsværter. 20 stk. Thomas vil
undersøge prisen på dette.
Medlem ønsker flere informationer fra bestyrelsen og kongres udvalg

Svar. Vi tager det til efterretning og prøver at få informeret om det vi ved. sms, orinteringsmail. Og
få lidt mere gang i hjemmesiden. Referatet vil vi sætte på hjemmesiden. Og referatet vil blive
skrevet måske lidt mere fyldsgørende.
Punkt 7. Renavl tyre som står på vikings hjemmeside vil vi også anbefale på Dansk Blåkvægs
hjemmeside. Og udover dem, vil vi fremhæve Chalky White, Black berd, Ludvig, Nito og Bringlee
Carlos. Og på vikings hjemmeside er Nille og Orakkel. Vi vil fjerne Allen, Troy, Maskot, javelin,
Nieland og Keegan. Dem vi stadig har sædlager efter kan stadig bestilles, men de skal helst bruges
på ældre køer.
Punkt 8. Årsmøde. Er den 26/5/2021 kl 10.00 med morgenmad hos Carl Mortensen Skanderborg.
Bagefter kan årsmødet og general forsamling holdes på Vestermølle kro. Besætningsbesøg på
stutteri og besøg ved Carl Mortensen. Stutteri er kun et forslag ikke endeligt. Frokost kl 12.30 og

bagefter general forsamling til ca. Kl 16.00. besøg efter på Ejer Bavnehøj. Aftensmad kl 18.00. Jacob
undersøger mulighed for overnatning. Hele forening er vært til årsmødet og der er ingen
egenbetaling. Det eneste man selv skal betale er overnatning. Menu Brunch og aftensmad menuen
er ikke endeligt aftalt. Pris 550 kr pr person.
Punkt 8. Næste møde er ikke aftalt endnu. Da Allan Johansen ikke var tilstede.
Referat skrevet af Emil Andersen.

