
Referat bestyrelses møde Dansk Blåkvæg. d. 4-2-2023. Afholdt hos Jacob 
bulow. Svalmstrupvej 31. 4174 Jystrup.
Tilstede er: Anders Peter Laursen, Thomas Routh, Emil Andersen, Jacob Bulow, Carl Mortensen og 
Andreas Madsen. 

Punkt 1. Aksel rudbæk er desværre død. I bestyrelsen er der blevet sendt blomst til begravelsen og 
til bisættelsen har N.C. Thomsen og Alf Thomsen deltaget. Aksel havde en del rigtig gode blåkvæg, 
med meget høje indeks, vi synes det ville være en skam at dyrene skal gå til slagt. Derfor er 
bestyrelsen villig til at hjælpe Birgit; hvis hun ønsker det, at afsætte besætningen til levevbrug, 
blandt foreningens medlemmer. Det er Birgits dyr nu og hvis hun vælger at forsætte avlen er hun 
naturligvis velkommen til at blive medlem af foreningen. Valdemar jacobsen. N.C. Thomsen og Alf 
Thomsen har den bedste kontakt med familien Rudbæk. Og de vil prøve at tale med Birgit om hvad 
der skal ske med besætningen i fremtiden. Alf Thomsen har tilbudt at skrive mindeord om Aksel,  
det sætter bestyrelsen stor pris på. 

Punkt 2. Fragt til landskue har bestyrelsen valgt at sætte tilskuddet ned til 500 kr pr. Katalog 
nummer. Fordi vi er nødsaget til at finde nogle steder at spare, fordi vi ikke modtager flere penge fra
viking af betydning.

Punkt 3. Kåring af køer. Det er hele bestyrelsens holdning at alle køer skal kåres. På den måde får 
vi alle data ind på eksteriør. Lemmer og yver er en vigtig faktor, da nogle køer har dårlige 
egenskaber på det punkt. Når der bliver kåret i besætningen, bliver der også set på om der er snit. 
Viking har også sagt at de vil kåre alle tyre på stationen. Blåvision som viking og medlemmer af 
foreningen, har skrevet under på skal overholdes, og den tages op til revision hver år. Bestyrelsen 
har bestemt at vi sætter kåringstilskuddet ned til 600 kr. som er besøgsprisen. Landmanden betaler 
selv de 85 kr pr dyr derefter. 

Punkt 4. Tilskudskalve sættes ned til 500 kr pr kalv i 2023. Alle de kalve der er født i 2022, er 
berette til 1000 kr pr kalv. Stamtavler fra 2022 skal være i kasseren hænde, inden den 1-5-2023 for 
at få tilskud. 

Punkt 5. bestyrelses honorar. Det er bestyrelsens holdning, at bestyrelses honorar forbliver uændret.

Punkt 6. der er udarbejdet vedtægtsændringer af en advokat studerende, det er en Anders Peter 
kender privat. Ændringerne skal selvfølgelig sættes til afstemning, til generalforsamlingen. 
Bestyrelsen er enig om alle ændringerne og bakker dem op. Alt det der er skrevet med rødt er 
ændringerne og det vil blive vedhæftet til medlemmerne med det samme, så de kan få det læst 
igennem i god tid. 

Punkt 7. Sofie fra Belgien har sendt en regning på 640 euro, for hotelophold. Den agter bestyrelsen 
at betale, selvom den har været meget langt tid undervejs. Helt fra september, da formanden og Tina
havde møde dernede. Sofie vil komme herop til landsskuet, og lære os alle lidt bedre at kende. Hun 
vil sammen med bestyrelsen udarbejdet et program for kongressen i 2024. Vi skal høre fra hende, 
hvad de kunne tænke sig opleve i Danmark. Alt planlægning af kongres foregår kun i bestyrelsen. 

Punkt 8. Økonomi og regnskab. Et regnskab udkast for 2022 er kommet, og det forholder sig 
således at vi har et underskud på 270000 kr. Dette finder bestyrelsen uacceptabelt, og vi er derfor 
nødsaget til at spare på en række punker. Bestyrelsen finder et underskud på 150000 kr acceptabelt i
2023. Derfor udarbejdes der på bestyrelsesmødet, et budget der for udgifterne ned. Det er de tiltag 
der er beskrevet i punkt 2,3 og 4. Regnskabsudkastet fremgår uoverskueligt på en række punkter, 
fordi revisoren ikke har fået de forskellige udgifter mere delt op i kategorier. Emil vil tage fat i 
revisoren og få det sat lidt andeledes op, så det er lettere at fremlægge for foreningens medlemmer. 



Banken vil give os positive renter på 1 % over en million og 0,75 % under en million. Derudover 
regner vi ca med et afkast på vores garant beviser på 15000 kr. Vi har lukket bank kontoen i Nordea.
Med de udgifter vi har regnet med i 2023, vil vi sætte udgifterne ned med 97000 kr. og kommer 
dermed ned på de ca 150000 kr i underskud.

Punkt 9. Dyrskuer. Thomas kommer med oplæg til hvordan dyrskuer skal klares i 2023. 
Landsskuet vil vi samle alle dyr til bedømmelse torsdag, så det hele er klaret på en dag. Der vil også
være fællesspisning torsdag aften. Der tilstræbes at vi for den samme stand som vi plejer, og vi 
regner ca med et fremmøde på mellem 20-25 katalog numre. Fredagen er dermed mere fri, og de 
der ønsker at komme til landsskue fest kan gøre dette. Andreas og Thomas vil  prøve at få sat en 
skærm op på standen, som blikfang og reklamer med billeder og statistik. Vi vil gerne hæve 
standarden på dyrenes træktov, så vi ikke komme med rebgrimer. Vi fortrækker dyrskue grimer til 
alle dyr, så det ser mere repræsentabelt ud. Udsmykningen på standen har vi vores nye bander, som 
vi fik lavet til agromek, vi har også skilte, flag og køber blomster. Ærespræmier er stadig på 1000 
kr. Dommeren, dommerassistenten og formanden bestemmer, hvorledes ærespræmierne skal 
uddeles. Dommeren i 2023 vil vi spørge; Henrik Balmer og Niels Haulrik. Til planlægning af 
landskuet vil vi klage over at det tager for længe at få dyrene synet. Det er uacceptabelt at nogle dyr
kommer til at stå på bilen i mere en 8 timer. De første dyr bliver hentet tidligt og det er også dem 
der bliver læsset af sidst. Det er bestyrelsen holdning at der skal strammes op på det punkt, vi vil 
være meget kede af dyrene kommer til at lide og eventuelt bliver skadet. Derfor opfodrer vi 
landskuet til at få flere dyrlæger på arbejde. 

Punkt 10. Angående facebook har vi to sider; Dansk Blåkvæg 2020 som er offentlig tilgængelig for
næsten alle der har lidt med kvæg at gøre. Der tilstræber vi mest gode historier og ikke interne 
nyheder for foreningen. Den nye facebook side er for alle foreningens medlemmer, og den hedder 
Dansk Blåkvæg Avlerforum, der er alle medlemmer velkommen. Her vil de mere interne 
informationer komme ud, blandt andet nyt fra viking og lignende. Vi opfodre alle medlemmer til at 
melde sig ind på denne gruppe. Avlerforum vil der blive inviteret til møder rundt om i landet 2-3 
gange om året, således vi kan dele erfaringer omkring racen. Og besøge hinandens besætninger. En 
gang hvert år vil vi holde møde hos viking i Assentoft.  

Punkt 11. Hjemmesiden har vi selvfølgelig stadigvæk og den fungere godt. Vi bruger den ikke så 
meget, men den er vigtig for f.eks helt nye folk der vil se hvad blåkvæg er. Den koster ca 4500 hvert
år holde kørende. Tyre listen som ligger på siden trænger til en opdatering, det vil Emil tage sig af. 

Punkt 12. viking kontakt som er Jacob. Tager fat i Lars Nielsen og får en afklaring på vores 
forespørgsel på de 2 kr pr sædstrå. Dette er meget afgørende, fordi vi har behov for at få penge i 
kassen, for at vi kan holde foreningen kørende. N.C. Thomsen er også viking kontakt og vil 
samarbejde med Jacob og resten af bestyrelsen. Andreas er den der på det senest har haft mest 
kontakt med Reni, og fået sat gang i flere initiativer, avlerfrom og liste med indkøbte kalve. Reni vil
gerne samarbejde og kommunikere med os alle.

Punkt 13. Carl forlægger os at han vil have alle artikler ind den 1-3-2023. Han fordeler alle emner 
imellem os, og vi finder ud af hvem der skal skrive hvad. Alle medlemmer opfodres til at bidrage til
bladet, hvis de synes de har en god historie. Der vil blive besøgt en ny avler igen i dette blad og 
skrevet en artikel om vedkommende. Vi beder Carl om at kvitterer for alle indsende mail, så der 
ikke glipper noget i processen, som der skete sidste gang. Det er maks antal sider 28.

Punkt 14.  generalforsamling vil foregå hos Preben Madsen i år. 18-5-2023. Og det er med 
morgenmad kl. 10.00. Ser dyr derefter. Vi regner med at være færdig hos ham kl. 12.00. derefter 
kører vi til Østerild spisested, og får frokost. Kl 14.00 starter generalforsamling. Vi tilstræber at 
være færdig kl 17.00. bagefter kører vi ned til Østerild vindmølle testcenter, som skulle være en 



oplevelse at se. Derefter kører vi til spisestedet igen og får aftensmad kl 18.30. Der er mulighed for 
overnatning. Foreningen er vært for hele arrangementet. På valg er Emil Andersen (modtager 
genvalg). Jacob Bulow (han tænker stadig over det). Evt. personer der ønsker at blive valgt ind i 
bestyrelsen, må rigtig gerne henvende sig til formanden inden mødet, en uge før, så vi er bedre 
forberedt. 

Punkt 15. Evt. møde mellem Danish Crown, hvor N.C. Thomsen deltog et referat fra det. Og dansk
kødkvægs støtte fra viking med en million, hvor bliver de penge af. Formanden vil kontakte Per 
Lynge fra Dansk kødkvæg og høre nærmere. 

Referat skrevet af Emil Andersen.    


