Bestyrelses møde den 5-10-2022 Nykirkevej 2. Vonge.
Tilstede er: Peter Laursen, Thomas Routh, Jacob Bulow, Emil Andersen, Carl Mortensen og
Andreas Madsen.
Punkt 1. Nyt fra formanden.
Peter bød velkommen, og startede med at tale om den belgiens tur, de lige havde været på. Det var
en minikongres, holdt i Belgien, fordi vores ikke blev til noget pga corona. På kongressen var 7
lande repræsenteret. Kun fra Europa. Kongressen foregik således at hver land holdt et oplæg fra
deres land. Peter kom ind på vores høje dyrlæge omkostninger. Vores lands meget fokus på
dyrevelfærd. Vores økologisk sektor, at man ikke må bruge blå til økologer. Vi skal lave køer der
kan kælve selv. At vores blå ikke har nogen fremtid, hvis ikke vi holder os under 10 % snit.
Regeringens ingreben overfor minkene, dvs at hvis ikke vi lever op til det, kan de finde på at
forbyde racen, som er tilfældet i Sverige og Finland. Og forventning til at vi skal bruge 300000 strå
til malkekøer.
De besøgte 2 besætninger med ca 180 kælvninger. Som de tog med 100 % kejsersnit. De betaler
100 euro pr snit. De besøgte en kalveproducent, hvor der blev opsamlet metan gas. Belgien betalte
hele opholdet, undtaget flyturen frem og tilbage. Belgien vil gerne til Danmark på en ny kongres.
Peter kom ind på at vi skal have lavet artikler til kødkvægsbladet. Det skal være en artikel der
kommer ind på mulighederne ved den blå race. Opmærksomhed på racen, for at få flere nye avlere i
gang. Der skal fremhæves temperament, tyre salg til viking, foderforbrug. Også udfordringer der
kan være ved kælvninger. At det er med at bruge så meget x-vik sæd som muligt. Artiklen vil blive
lavet af Søren Kørup.
Anders fogh skriver til os, at han gerne vil have os til at sponsorere 150000 kr til projektet
bækkenmåling. Bestyrelsen vil ikke betale noget før vi ved om det er noget der er arveligt. Derfor
vil vi ikke give så mange penge til et usikkert projekt. Når seges og viking har undersøgt og
afsluttet første fase, vil vi tage det op til overvejelse igen, de skal undersøge bækkenmåling på
sortbroget først.
Peter har fået et aftale dokument fra viking, hvor vi skal underskrive en aftale omkring import af
sæd. Lagerleje i vores spand ved viking. Lagerleje for embryoner. Viking vil have penge for alle de
ydelser de giver til os. Vi har aldrig betalt lagerleje hos viking før. Emil vil ringe til viking og høre
nærmere.
Peter har fået vedtægtsændringer gået igennem af en advokat. Og der er på nuværende, en del ting
der kan ændres i vedtægterne. Bestyrelsen har gået punkterne igennem. Den endelige vedtægt vil
blive sendt rundt til alle medlemmer, inden den skal stemmes om til generalforsamlingen.
Hver 4. mdr. fremover holder vi hvert år nu bestyrelses møde. Det vil sige vi vil holde 3
bestyrelsesmøde hvert år. Vi vil kun udgive 2 blade i år. Men ellers vil vi lave 3 blade næste år.
Punkt 2. dyrskue. Agromek. Evaluering af dyrskue, det var nogle hyggelige dage. Og der var gode
dyr udstillet. Dommeren bestemmer hvorledes præmierne skal uddeles. Et handyrspræmie gik til et
hundyr, det var dommerens afgørelse at det skulle være sådan. Maden var tilfredsstillende og der
var ikke nogen indvindinger om noget. Så et fint landskue. Agromek starter den 1-12-2022 og det
ser vi frem til. Sidste tilmelding er d 24/10/2022. Foreningen giver 800 kr i tilskud til transport. Vi
får en stand. På standen vil vi sætte en skærm
op der skal køre billeder og tekst på skærmen, således der ikke behøver at stå en person på standen.
Andreas vil sammensætte en power point præsentation. Kimberskue blev der også talt om. En ko
med kalv tilmeldt fra N.C. Thomsen. Der blev diskuteret en gave til præmier og til besøgsværter.
Det drejer sig om en statue af en ko eller tyr, af den blå race. Der skal bestilles minimum 50 stk. Til
395 kr pr stk. Det er ikke noget der er vedtaget, men vil blive diskuteret ved næste møde.
Punkt 3. økonomi. Økonomien er stadigvæk stabil, fordi vi har en stor formue. Men vi har
underskud fordi vi ikke får nogen indtægt fra viking mere. Vi betaler ikke negative renter mere i
nogle af bankerne. Og vi får et afkast fra vores garantbeviser. Regnskabs firmaet stepto laver alt

bogføring og moms.
Punkt 4. nyt fra viking. Vi har alle fået en mail fra Reni hvor hun skriver således. Hun har indkøbt
en del kalve på det sidste, det får vi nærmere besked om når kontrakterne er underskrevet. Der er
kommet en drægtighed fra en af deres første indkøbte kvier en Picasso på en Ludvig kvie fra Preben
Madsen. Hun vil lave y-vik forslag efter kørslen af de nye tal i november. Hun vil lave et avlsforum,
for blå folk, der har tyre eller kvier hos dem, i december. Og der vil være fremvisning af nogle af
tyrene. Vores forespørgelse på tilskud per sæd strå, vil blive behandlet på vikings bestyrelses møde.
Også skal bestyrelsen til møde hos viking inden så længe. De to viking kontakter skal kommunikere
mere, og med til viking møde. Vi vil opfodre Reni til, at hun invitere alle der har interesse i at
deltage i avlsforum, og at det bliver kombineret med fremvisning af nogle af de blå tyre de har. I
stedet for kun dem der har solgt dyr til viking.
Punkt 5. Carl er ny mand på bladet, der blev talt om at det var et fint blad. Der skulle kvitteres for
indsendte mails, fordi vi skal vide om tingene er modtaget. Der var to ting der ikke kom med pga
det. Vi vil gerne have medlemmerne til at skrive flere artikler til bladet. Og en fejl i bladet stod der
at Andreas var bestyrelses medlem, men han er suppleant. Der skal være 2 besætnings besøg Emil
og Jacob besøger medlemmer.
Punkt 6. hjemmesiden er opdateret, Allan er pillet af og Carl er sat på, med billeder. Tyrelisten skal
opdateres, det gør Emil. Ellers vil vi gerne modtage flere billeder til hjemmesiden.
Punkt 7. Det er enstemmet vedtaget at vi gerne vil holde kongres i 2024. Og vi vil holde
planlægningen i bestyrelsen. På nuværende tidspunkt vil Peter, Tina og Andreas starte
planlægningen.
Punkt 8. tøjsalget er startet op, hvor man kan bestille det med ny logo. Priserne er steget noget til
350 pr t-shirt, fordi alting er steget i pris. Bestyrelsen vil ikke give tilskud til tøj. Men vil give
tilskud til tøj til kongressen i 2024. De bestyrelses medlemmer der ikke har fået en jakke vil blive
bestilt. Der vil også blive bestilt veste til hele bestyrelsen.
Punkt 9. udflugter/julefrokost. Vi kunne tænke os et besætningsbesøg her i 2022. Andreas vil
spørge N.C om han vil vise besætningen frem. Julefrokost kan vi bestille på en kro i nærheden, eller
spise det hjemme hos N.C. Thomsen. Dagen forventes afholdt i november, invitationen kommer
hurtigst muligt.
Punkt 10. Generalforsamlingen afholdes hos Preben Madsen, Peter foreslog dette og bestyrelsen
bakkede op.
Andreas vil stå for planlægningen. Besætningsbesøg, besøg på test center for vindmøller og
spisning i kro ved Østerild. Datoen er 18 maj 2023.
Punkt 11. Der er åbenthus arrangement i hele Danmark. Der er for nyligt sendt en mail rundt
omkring det.
Punkt 12. Der har været avlsforum i dansk kødkvæg. Andreas og Thomas var til det. Der var mest
fokus på, at der skal flere registreringer til. Og alle løbetyre skal snp testes. Alle kalve skal vejes.
Det er noget vi har gjort i mange år i Dansk Blåkvæg. Så det er mest hos de andre racer det halter.
Alt sæd skal bestilles på chr nr, efter viking har lavet om på deres struktur.
Punkt 13. Facebook opslag skal vi reklamere for x-vik sæd. Det er det der giver de lette kælvninger
nu her. Orakkel kan vi ikke længere anbefale til renavl, da der er kommet flere store kalve. Og
dødfødte kalve.

Referat skrevet af Emil Andersen

