Bestyrelses møde Dansk Blåkvæg.
Skanderborg. Vestermølle kro den 10-02-2022
Tilstede er Anders Peter Laursen, Thomas Routh, Emil Andersen og jacob Bulow. Allan Johansen er
fraværende.
Mødet foregår på Vestermølle kro, hvor vi skal have Årsmøde.
Punkt 1. Afslutning med Jens Holm Danielsen. Jens kom til mødet og der blev diskuteret forløbet
med planlægning af kongressen. Meddelelse til medlemmer angående verdenskongres. Vi har dags
dato den 10-02-2022 afregnet med Jens Holm Danielsen. Der var ikke helt overensstemmelse med
hvordan tingene skulle arrangeres, mellem bestyrelse, udvalg og Belgien. Efterfølgende har Belgien
aflyst kongressen, og vi betragter kapitlet som afsluttet. Alle parter er enige. Jens Holm Danielsen
har lovet at foretage aflysningerne. Der er lavet en erklæring som er underskrevet af parterne. Der
blev forhandlet lidt angående pris, men Jens fik for kørsel og 45 timers arbejde. Pengene vil først
blive udbetalt den 10-04-22 de (13430 kr.)
Punkt 2. Søren Kørup Christensen mødte op, efter vi var færdige med mødet med Jens. Søren
arbejder for Seges og Dansk Kødkvæg. Søren skal være behjælpelig med forskellige ting, det blev
bestemt, han skulle hjælpe os med følgende: Artikler til kødkvægsblad, Blåkvægsblad, forståelse af
statistikker, udregning af statistikker, hvordan tallene skal forståes, landskuet og flere nye tiltag
fagligt i Dansk Blåkvæg. Hvordan vi sikrer forsat vi er den førende race til krydsninger. I alt
insemineringer (220000 i 2021). Søren ville begynde at finde ud af hvorfor, vi ikke måtte bruge blå
i Sverige og Finland, fordi vi nu må bruge dem til økologer i Danmark, giver det ingen mening at
man ikke må bruge dem i resten af norden. Der blev bestemt at Søren kun gør konkrete ting vi beder
ham om, og han vil gerne med til et bestyrelsesmøde hver år, og vil gerne være med til
generalforsamling, så han får indblik i hvad der rører sig i foreningen. Prisen for Sørens arbejde er
taksten 600 i timen. Der blev bestemt at han kunne bruge 50-60 timer om året.
Punkt 3. Økonomi og garant beviser: Emil Havde resultats opgørelsen med for 2021, og gik alle
punkter igennem med bestyrelsen. Spørgsmål var der fra Thomas og Anders Peter. Tilskud fra
viking, bestyrelsesudgifter og landskueforplejning. Der blev snakket om lavere omsætning, men
ikke nogle overraskelse når vi ikke har flere brugstyre. De negative renter og bankgebyrer blev der
snakket om, som er på hele (16517kr i negativ renter.) og 4700 i bankgebyrer. Ellers synes alle
regnskabet så fornuftigt ud. Emil skulle få lavet et budget for 2022, hvad udgifter der ville være for
at drive foreningen i fremtiden. Nu når vi ikke får penge fra viking længere, ud over tilskuddet fra
viking. Garant beviser på de 490000 kr. er vedtaget, fordi banken giver renter på de i alt 500000 kr
vi har i garant beviser, og det kan nogenlunde gøre sådan, at det går lige op med de negative renter.
De 500000 kan indløses igen inden for en tidsfrist på 4 uger. Risikoen for at vi mister pengene er
minimal, da banken skal gå konkurs. Vi mister alligevel pengene fra 750000 og op efter hvis banken
går konkurs, så ikke den store risiko ved det. I alt i (sparekassen danmark 1600000 kr) og (745000
kr i Nordea). 4 bestyrelses medlemmer har underskrevet og et bestyrelses medlem mangler at
underskrive.
Punkt 4. Der blev bestemt bestyrelsen vil foreslå at sætte kontingentet op til 800 kr. i 2023. Der
blev også bestemt at gaver til dyreskuer og transport tilskud, vil forblive det samme. Kåring betaler
foreningen stadigvæk i 2022. Udleveringsgebyrer fra viking når medlemmer køber sæd, er på 200
kr. for en udlevering. Det vil sige kun vores egen sæd, i vores egen sædspand ved viking. De 200 kr.
i gebyrer er der enighed om at medlemmet selv betaler for, sædprisen vil forblive på de 130 kr.
Dermed giver vi en god rabat, fordi prisen for f.eks Black Bierd og Troy koster 300 kr i indkøb.

Støtte kalve i 2022 er vedtaget til at prisen sættes ned til 1000 kr. pr. Kalv. Datoen for indsendelse af
stamtavler på kalve til tilskud i 2021 er 01-05-2022, husk at få dem sendt til Emil Andersen
rettidigt.
Punkt 5. Vedtægter og godkendelse af nye medlemmer. Efter bestyrelsen skal godkende
medlemmer, er det ifølge vedtægterne ikke lovligt, at have to medlemmer på samme post adresse.
Vi har fået en advokat til at kigge på vedtægterne og hans svar er følgende: ”Sitat” ”Paragraf 3 stk.
1: 2 personer som har samme postadresse kan kun tegne ET aktivt medlemskab (personlige
medlemmer), men hvis man har hvert sit chr. nr. , kan der tegnes ET medlemskab for hvert aktivt
kvæg chr. nr. Kun medlemmer som har underskrevet tilladelse til at Dansk Blåkvæg kan trække
besætningsdata-kan vælges til bestyrelsen. Det vil sige medlemmer som IKKE har et Chr nr har
stemmeret-men kan ikke vælges til bestyrelsen. Man skal have Chr nr- for at man kan give tilladelse
til at Dansk blåkvæg kan trække besætningsdata”. Der er enighed i bestyrelsen at vi er nød til at
følge vedtægterne. Så det vil sige dem der har to medlemmer nu, på samme chr nr eller post adresse
får en kontingent opkrævning, hvor ægtepar elle I/S selskaber er på samme kontingent.
Punkt 6. Viking posten har været til debat, da det er en vigtig post. Der blev nævnt på mødet et der
kom for lidt information til bestyrelsen og medlemmer. Allan Johansen som har posten nu var ikke
tilstede. Så derfor kunne vi ikke få en dialog med ham om problemet. Renie fra viking har givet
udtryk for at hun er meget begejstret for vores nuværende viking kontakt, og det finder bestyrelsen
positivt. Derfor er der aftalt at der skal foreligge et referat fra Allan og Renies møder, hvor de finder
aktuelle højindeksdyr, og inseminerings forslag. Bestyrelsen vil rigtig gerne have et informations
møde med Viking igen i april, så vi er helt med på hvad der rører sig: indkøb af nye tyre, højindeks,
sædsalg, blå til øko, aktuelle tyre, pollethed, skylninger. Det et bestyrelsen holdning at vi vil gøre
meget for at holde et godt forhold til viking. Da det kun er dem der sælger vores produkter. Der blev
talt om det sæd viking havde samlet ind hos inseminørerne ikke var i spandende alligevel, fordi der
var nogle inseminører der ikke havde styr på deres sædlager.
Punkt 7. genopstilles til bestyrelsen: Anders Peter Laursen, er på valg (ønsker genvalg), Thomas
Routh, er på valg (ønsker genvalg), Allan Johansen, er på valg (ønsker ikke genvalg). Emil og Jacob
har et år mere.
Punkt 8. Årsmøde. Carl Mortensen mødte op. Carl Mortensen er vært for besætningsbesøg ved
ankomst kl. 9.30 til 10.00. Efter kaffe skal vi se dyrene. Bagefter er der planlagt en køre ture i det
smukke område. Til Ejer Baune høj, danmarks højeste punkt, hvor vi skal se udsigten. Derefter
ankomst til den gamle mølle ”Vestermølle”. Kl 12.00 til 12.30. Med museums rundvisning og
frokost. Generalforsamling forventes startet kl. 15.00. og derefter er der aftensmad når vi er
færdige. Eller vi regner med kl 18.00 til 18.30. Karen Borup Thomsen skal spørges om hun vil lave
referat. Og dirigent skal Hans Stougaard eller Søren Kørup spørges om. Der er ikke mulighed for
overnatning på kroen. Der foreslås fra kroen Skanderborghus eller Skanderborgpark 5 km derfra.
Prisen for frokost og aftensmad er 550 kr pr kuvert plus drikkevare. Foreningen betaler for mad og
drikke, men ikke overnatning.
Punkt 9. Landskuet er kommet på almindelig niveau nu, da kongressen er aflyst. Derfor dropper vi
skilte til udstillere. Der blev talt om en vest til alle udstillere med logo på, så vi så ens ud i ringen.
Thomas ville undersøge det, pris, størrelser og hvor de skulle laves. Skilte flag og lignede skal vi
have fundet, Thomas mener noget af det er hos Preben Madsen. Vi kunne godt tænke os der
stadigvæk kom 3-4 krydsningsdyr på skuet, evt de slagtes lige efter skuet, så handyr præmien
bibeholdes. Der skal laves en producentskifte erklæring. Dommer til skuet var tre personer i spil
Leif Kjær, Niels Haulrik og Valdemar Jacobsen. Valdemar ville gerne, så det blev ham.
Referat skrevet af Emil Andersen.

