Referat bestyrelses møde d. 7/6/2022. Nykirkevej 2, Vonge.
Tilstede er Anders Peter Laursen, Thomas Routh, Emil Andersen, Carl Mortensen, Andreas Madsen
og Søren Kørup. Jacob Bulow fraværende, pga. Markarbejde.
Punkt 1. konstituering.
Formand: Anders Peter og seges kontakt
Thomas: Næstformand, dyreskuer, og facebook
Kasser: Emil Andersen og opdatering af medlemsliste.
Carl: Blad ansvarlig.
Jacob: Viking kontakt.
Andreas: Hjemmeside og avlsmand.
Punkt 2. forhandling oplæg til viking.
Vi kunne godt tænke os at få en krone pr strå solgt i viking, så vi får en indtægtskilde til foreningen
i fremtiden, ellers vil vi blive ved med at køre med underskud. Søren vil lave et oplæg som viking
kontakt personerne tager med til forhandlingen. I oplægget skal der ligges vægt på, at viking får
noget ud af at støtte foreningen økonomisk. Fordi vi i foreningen vil søge vikings interesser, ved at
fortsætte med at lave gode tyre til dem. Pengene som vi får i støtte fra viking kan bruges til et
avlsforum, som har fokus på at lave gode tyre, der fungere godt på malkekøer, som er vikings
interesse. På den måde regner vi med de vil støtte os, så det motivere foreningen i at arbejde mod et
godt avls materiale.
Punkt 3. bækkenmåling.
Bækkenmålingen er noget seges har spurgt ind til, om vi vil give et bidrag til. Det er selvfølgelig
noget der har vores interesse, fordi det er særligt relevant for vores race. Seges har delt
undersøgelsen op i flere trin, hvor de starter med at undersøge bækkenmålingen hos holstein, fordi
det er dem der er flest af, og derfor give en større sikkerhed på tallene. Bagefter vil de gå i gang
med krydsningsdyrene og undersøge dem efter slagtning. Vi vil gerne støtte projektet med et beløb,
hvis undersøgelsen på holstein giver et resultat. Det vil sige om de finder en sammenhæng på om
det er arveligt. Ind til videre er vi ikke blevet enige om hvor meget vi vil sponsorer.
Punkt 4. Bladet og kødkvægsblad.
Næste blad udgivelse er den 20/8. Vi vil prøve at få bladet til at fylde lidt mere, ved at flere bidrager
til bladet. Søren Kørup vil skrive noget, han skal bare bruge nogle emner, fra bestyrelsen han skal
skrive om, en måned før bladudgivelse. Der blev snakket om at bestyrelses medlemmer skulle
besøge medlemmer i deres nærområder, og stille nogle generelle spørgsmål til hvert enkelt medlem.
Andreas har lavet en skabelon med 10 spørgsmål, som vi vil spørge om. På den måde får vi lidt
forskelligt indhold hver gang, og noget der fylder noget i bladet. Spørgsmålene blev godkendt af
bestyrelsen. Dansk kødkvægsbladet bliver udgivet to gange om året, og der blev vi enige om at det
var vigtigt vi var repræsenteret. Bladet har to sider som er gratis for os, bladet udkommer i juni og
december. Søren Kørup vil skrive artiklen, når han får input fra bestyrelsen, hvad han skal skrive
om. Billeder vil vi gerne have flere af, vi vil gerne opfodrer alle medlemmer til at sende billeder
ind, som vi kan bruge i bladet og på hjemmesiden.
Punkt 5. landskuet.

Der er meldt 20 dyr til landskuet, og to krydsningsdyr efter Ludvig. De to krydsningsdyr, var der
snak om, der skulle gå løse i en kælvningsboks, og begge dyr vejes. Dyrene slagtes lige efter
landskuet. Der vil blive lavet en konkurrence, hvor det er muligt for alle besøgende at gætte på, de
to dyrs samlet pris uden moms. Der er 5 præmier af 500 kr. gavekort til vinderne, dem der kommer
tættes på. Dette gøres for at give et trækplaster til vores stand og vores race. Der blev snakket om
der skulle laves et par flag mere, og en plakat. De skilte vi fik lavet for 4 år siden skal findes, vi
mener de er hos Preben Madsen, men det vil blive undersøgt. Thomas tager sig af alt vedrørende
dyreskue, og hele bestyrelsen vil være behjælpelig. Der er fællesspisning for udstillere torsdag, og
der er også morgenmad torsdag, inden vi skal i ringen. Fredag er der fællesspisning for alle
medlemmer som vi plejer kl. 18.00 med tag selv bord. Ærespræmier er der 3 af til 1000 kr. og en 4.
fra landskuet. De tre præmier fra foreningen gives til bedste hundyr, bedste handyr, og bedste
besætningsgruppe. Den sidste præmie fra landskuet gives til den bedste blå. Dommeren er Valdemar
Jacobsen.
Punkt 6. Evaluering af generslforsamling.
Bestyrelsen var godt tilfredse med årsmødet. Og stor tilfredshed om at foreningen overlevede, uden
pengene skulle udbetales. Der var rimelig god ro og orden, selv om det var hårde emner der var til
afstemning og forslag der skulle behandles. Hans Skovgård dirigenten var god til at styre
forsamlingen. Maden roses hele vejen rundt, og vi har alle i bestyrelsen, kun hørt positive
udmeldinger om årsmødet. Den samlede pris for dagen var 33000 kr.
punkt 7. bestyrelses honorar.
Det blev bestemt at formand og kasser skulle have 5000 kr. hvert år, da der er større arbejdspres, på
de to poster. De andre i bestyrelsen og suppleanten får 3000 kr. Jacob vil få betalt hans bro penge,
fordi han bor på Sjælland.
Punkt 8. Vedr. Bank
Anders Peter har forhandlet med sparekassen Danmark, om at de vil sætte vores negative renter
ned, hvis vi flytter pengene fra Nordea over i Sparekassen Danmark. Dette er stadig til forhandling,
pengene bliver flytte, så snart en aftale er på plads. Adgang til bankerne og kigadgang, vil blive
ændret her efter årsmødet. Fordi Karen Borup har sagt op, og Erik Harpøth står som anden
godkender i Nordea. Det bliver stadigvæk således, at formand og kasser, skal godkende begge to,
for at få en betaling igennem. Der vil komme dokumenter rundt i bestyrelsen til underskrift med mit
id.
Punkt 9. evt. advokat kigger på vores vedtægter. Up to date.
Vi vil gerne have gået vedtægterne igennem af en ekspert, og ændre dem på nogle punkter. Så de er
mere overskuelige, og ting ikke kan misforstås. Hanne Lund (cand jur), vil foretage opgaven.
Udkastet af de nye vedtægter vil blive godkendt i bestyrelsen, derefter sendt rundt til alle
medlemmer til gennem læsning. Vedtægterne skal godkendes på den næste kommende
generalforsamling. Der var især snak om, at man ikke er medlem længere, hvis man ikke har betalt
rettidigt. Dette er et problem fordi, der også står at man ikke kan være medlem de første 3 år. Hvis
man har betalt forsent, er man i princippet et nyt medlem, og dermed ikke valgbar til bestyrelsen.
Punkt 10. godkendelse af medlemmer der har betalt forsent.
5 medlemmer har betalt forsent, de er alle igen blevet godkendt af bestyrelsen. De er så nu nye
medlemmer og er ikke valgbare til bestyrelsen de næste 3 år. Emil vil holde styr på medlemlisten.

Punkt 11. Efterårsudflugt.
Vi vil gerne have en efterårsudflugt igen, da vi synes det var en succes sidste år. Der kunne ikke
blive enighed om hvorhen endnu. Men vi er gået i tænkeboksen med udflugten, og vi vil tage det op
igen efter landskuet. Andreas vil gerne have et avlsforum med Reni fra Viking koblet sammen med
udflugten. Der blev talt om evt en julefrokost, og besøg på Ålestrups nye slagteri. Et avlsforum vil
vi alle gerne have, men dette lægger hos viking og viking kontakt personer til at arrangere. Så vi
regner med at et avlsforum hos viking, bliver en realitet i den nærmeste fremtid. Bestyrelsen vil
have at alle medlemmer bliver inviteret.
Punkt 12. invitation til Belgien.
Søren Kørup oversatte brevet fra Belgien. Som er et møde for den internationale organisation, som
invitere formand og sekretær. Det er en mini kongres, som vil diskutere racens udfordringer og
styrker, landene i mellem. De skal have en snak om hvilken retning vi skal i. Og evt. rundt og se en
besætning eller to. Mødet er den 13-14 september. Formand og Tina tager afsted, fordi Tina er god
til engelsk og kan lave referater. Bestyrelsen har ingen indvendinger mod at formand og Tina tager
afsted.
Punkt 13. evt.
Formanden vil deltage i et møde hos Daka, som vil fortælle om deres produktet vedrørende
biodiesel osv. Formanden vil give et referat efter mødet. Nyt møde vil blive på landskuet eller lige
efter.
Referat skrevet Emil Andersen

