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Formandens klumme
Vi er nu nået halvt ind i året og det samme gælder for sommerperioden, hvor vi nok alle kunne
tænke os noget mere sommerligt vejr, med noget mere varme her hen mod høsttid.
Det er også nu, at vi skal til at få bjærget vinterens foder til vores kære dyr, det være sig hø,
helsæd eller andet godt foder, hvor det i nogle tilfælde være en god ting, at få foretaget en
foderanalyse, så vi kan være sikre på, at dyrene får de vitaminer og proteiner, som de har behov
for.
Høsttiden er den tid, hvor vi kan kende forskel på de forskellige kornarter som:
”Lange vipper kroget ryg, må vi huske hedder byg.
Klokkerne de favre, det er dejlig havre.
Og den tykke fede, kalder vi for hvede,
Let vi gætter nu, den fjerde slags er rug. ”
Årets generalforsamling var i år forlagt til det dejlige Falster, hos Tine og Jesper, som havde
opstillet det store festtelt til afviklingen af generalforsamlingen.
Tine og Jesper indledte dagen med at fortælle om deres fælles bedrift og de produkter, som de fik
ud af slagtedyrene, der alle blev solgt privat.
Der var selvfølgelig dejlige smagsprøver til formiddagskaffen og senere frokosten og ikke mindst til
aftensmaden.
De fortalte også om den hårde linie, som de kører overfor brølende kreaturer, der ender som
slagtedyr.
Efter generalforsamlingens afvikling, som der kan læses om i referatet, var det tid til at bese Tine
og Jesper.s Grauvieh.er, som gik ude i en eng, som de havde forpagtet.
Inden vi forlod Falster, havde bestyrelsen holdt et lille konstitueringsmøde, hvor bestyrelsen
herefter fik følgende sammensætning:
Formand, Jens Møller Rasmussen.
Næstformand, Bjarne Therkelsen.
Sekretær, Karin Degn.
Kasserer, Ole S. Rasmussen.
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Betyrelsesmedl. Emil Bjerregaard.
Dyrskuer:
Foreningens medlemmer har deltaget i flere dyrskuer, rundt om i landet, bl.a. Lemvig, Skive,
Roskilde, Åbenrå og Landsskuet i Herning, dejligt at se, med hvilken interesse der er for dyrene.
Det var i år 24 år siden at foreningen blev stiftet, så i 2018 er det jo så 25 års jubilæum der skal
fejres, det vil kræve en masse energi og forberedelse af alle, ikke bare de som tilmelder dyr til
dyrskuer, men også fra de øvrige medlemmer.
Jeg håber at alle vil give en hånd med, så vi kan få et godt jubilæumsår rundt om i landet.
Individafprøvning:
På Dansk Kødkvæg.s repræsentantskabsmøde i april måned, blev der drøftet muligheden for en
anden form for individafprøvning, da antallet af afprøvede dyr er stærkt faldende, det påvirker
økonomien, så derfor er nedsat en arbejdsgruppe, som skal prøve at finde en måde at fortsætte
afprøvningen på.
Efter afholdelse af landsskuet, var der igen indkaldt til møde, hvor der arbejdes med afprøvning af
50 kalve årligt og indsættelse 2 gange årligt. Det er lønomkostningerne på Ålestrup, der er den
store udfordring hvorfor der arbejdes med en alternativ afprøvning.
Alle ønskes hermed en god , varm og tør høst.
Med venlig hilsen Jens Rasmussen

Sæt X i kalenderen
16-17. sept. Mælkefestival/dyrskue i Hellehallen
6-7. okt.

Kimbrerskuet i Aars

21-22. okt.

Det sjællandske efterårsskue

1. december Deadline for nyhedsbrev

HUSK Kalvens navn skal starte med

N i 2017!
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Referat fra generalforsamling den 20/5 2017
Hos Tine og Jesper Petersen, Stubbekøbing
Dagen startede med kaffe og brød, hvor Jesper fortalte kort om deres opstart på gården i 2007.
Dirigent: Knud Erik Nielsen blev valgt.
Stemmetællere: Søren Danielsen, Jens Carlsen blev valgt.
Formanden startede sin beretning med ordene, Falster er et af de steder i Danmark, med det
mildeste klima.
Der er et medlemstal på 34 Chr.nr. men i alt 52 medlemmer, stadig kun halvdelen af landets avlere
er medlemmer af foreningen.
Der er 5 aktive avlsbesætninger, 318 ren racede dyr køer i Danmark, en fremgang på 31 stk. Der
importeret sæd af 4 tyre i 2017.
Ved sidste generalforsamling, var der flertal for, at bestyrelsen skulle undgå, at foreningen blev
momspligtig. Udfaldet er at Erhvervsstyrelsen vurderer, at det er en frivillig forening uden moms
på kontingent, derfor er omsætningen mindre end 50.000 kr.
Det seneste der er hændt er at Ole Rasmussen er trådt ind i bestyrelsen, i stedet for den afgåede
medlem Henning Nissen.
Fremlæggelse af årsregnskab af kasserer Ole Rasmussen, regnskabet blev godkendt.
Beholdninger pr. 31.12 2016.
Kassebeholdning: 5577,52 – Avlskonto: 55.120,30
Sædbeholdning: Antanus 19- Casso 12 – Nonos 23 Beholdning i alt 54 strå.
Tøjdyr 6 stk.
T.shirts 6 stk. Veste 1 stk. Rygtryk 93 stk. Brysttryk 97 stk.
Avlsudvalget: Ole Rasmussen aflagde en kort beretning, der har været møde omkring indkøb af
sæd, ellers ikke den store aktivitet. Foreningen er godt med omkring afprøvning på Aalestrup. 2
stk. i 2016, den ene færdig i 2017.
Kontingent uændret.
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Valg til bestyrelsen: De opstillede var Bjarne Therkelsen – Lars Madsen – Emil Bjerregaard – Jørgen
Chr. Andersen.
Valgt ind blev Bjarne Therkelsen med 21 stemmer og Emil Bjerregaard med 16 stemmer.
Suppleant blev Lars Madsen valgt med 24 stemmer- Jørgen Chr. Andersen fik 4 stemmer, der blev
bedt om valg til suppleant fra enkelte medlemmer.
Valg til avlsudvalg: Rene Nielsen, Anette Andersen, Jens Svane Andersen, Louise Madsen på vegne
af UCH. Stillede op.
Jens 20 stemmer- Rene 19 stemmer – Anette 17 stemmer blev valgt. Louise med 16 stemmer blev
valgt som suppleant.
Revisorer: Knud Erik Nielsen og Jens Carlsen blev genvalgt. Jesper Petersen suppleant.
Bestyrelsens forslag: Punkt 1 skal undersøges nærmere, tages op igen til næste år.
Medlems forslag: Ændring af § 4 om familiemedlemsskab kan tegnes af 2 personer, der har
samme adresse eller Chr. nr slettes.
Blev forkastet af 18 nej - 8 ja - blank 2.
Kl. 13,30 frokost, derefter fortalte Tine og Jesper om deres koncept.
Samtlige deltagere valgte at spise menu, som var efter Tine og Jespers koncept, i stedet for selv at
medbringe til grillen.
Ref. Karin Degn
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Præmielister fra dyrskuer 2017
Det sønderjyske fællesskue
Tyr

42599-2250 Kalle

23 point

Nissen I/S

Kvie

48050-957

Leela

22 point

Nissen I/S

Roskilde dyrskue
Kvie

13420-218

Mizz Lizzy

23 point

Enemærkegaards Hereford V/Benny Arends

Kvie

66027-185

Liv

23 point

Knud Erik Nielsen

Ko

66027-153

Ida

24 point

Knud Erik Nielsen

Landsskuet i Herning
Tyr

97864-61

Mc muffin

23 point

Bjørnstruplund V/Emil Bjerregaard

Tyr

64740-234

Maximus

22 point

Rene Nørgaard Nielsen

Tyr

48050-953

Leonardo

22 point

Lars Nørskov Madsen

Tyr

42599-2250 Kalle

23 point

Nissen I/S

Kvie

118626-19

Kvie

42599-2393 Mona

23 point

Familien Andersen

Kvie

42599-2386 Mie

22 point

Familien Andersen

Kvie

42599-2384 Marie

23 point

Familien Andersen

Kvie

48050-957

22 point

Nissen I/S

Ko med kalv 42599-2240 Julie

22 point

Lars Nørskov Madsen

Ko med kalv 17098-1624 Gråpus

23 point

Uddannelsescenter Holstebro

Ko med kalv 42599-2109 Gry

23 point

Familien Andersen

Marie Luise 22 point

Leela

Lars Nørskov Madsen
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Ko med kalv 104542-59

Bitten

22 point

Nissen I/S

Ko

56342-2063 Kiara

23 point

Bjørnstruplund V/ Emil Bjerregaard

Ko

42599-2239 Iben

22 point

Lars Nørskov Madsen

Ko

63640-540

Hilda

22 point

Rene Nørgaard Nielsen

Tyr

42599-2250 Kalle

23 point

Nissen I/S

Ko

48050-922

Emma

22 point

Nissen I/S

Ko

79452-330

Filippa

23 point

Familien Andersen

Kvie

42599-2384 Marie

23 point

Familien Andersen

Ribe Dyrskue

Landsskuet i Herning
Der var udstillet 4 tyre, 5 kvier, 4 køer med kalv
samt 4 goldkøer. Disse dyr kom fra 6 forskellige
avlere. Dyrene var af en høj kvalitet – avlerne gjorde
hvad de kunne for at vise dyrene frem fra den fine
side. Rigtig flot.

Der var også 3 besætningsgrupper bestående af:
Familien Andersen

Gry, Marie og Mona

blev nr. 1

Lars Nørskov Madsen

Leonardo, Iben og Julie

blev nr. 2

Nissen I/S

Kalle, Bitten og Leela

blev nr. 3
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Klokken gik til Gråpus fra Udannelsescenter Holstebro

Stemningen var rigtig god blandt udstillerne både
kl 6 om morgenen, men også sent om aftenen.
Der var smil og dejlige bemærkninger fra alle både
børn, unge samt voksne(ældre). Stemningen i
stalden var dejlig – alle hjalp til med fodring og
udmugning. Super tak for det.
Velkommen til de nye udstillere, jeg håber i følte
jer godt tilpas både socialt og fagligt.
Jeg vil sige tak for, at I tog så godt i mod mig som
assistent. Tak for nogle super dage. Vi ses til
jubilæumsudstilling 2018.
Mange hilsner Assistent Tove Andersen
Afkomst gruppe efter Skarrild Frederik
Citat fra Dommer/kåringsdommer
Torben Andersen
”Velansat kryds, lang ryg, gode ben, alt
i alt harmoniske dyr. Skarrild Frederik
giver ensartet afkom. Når du bruger
Frederik ved du hvad du får”.
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Ribe Dyrskue

En blandet dag med sol og regn. Et skue med 260 udstillede katalognumre hvoraf 4 var Tiroler
Grauvieh.

De 4 udstillede dyr var 1 tyr, 2 goldkøer samt 1 kvie, der blev repræsenteret af 2 avlere – Familien
Andersen og Henning Nissen Heisel.
Gold koen fra Familien Andersen blev senere Interbreed vinder på tværs af racerne.
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Bestyrelsen og Co.
Formand

Næstformand

Jens Møller Rasmussen

Bjarne Therkelsen

tlf.: 25140745

tlf.: 30363446

mail: harbovad@dlgmail.dk

mail:
therkelsen.inge.bjarne@gmail.com

Sekretær
Karin Degn
tlf.: 40415513
mail: karin.degn@live.dk

Bestyrelsesmedlem/kassere

Bestyrelsesmedlem

Ole S. Rasmussen

Emil Bjerregaard

tlf.: 74822023

tlf.: 40755895

mail: skovbaekgaard@bbsyd.dk

mail: marialaue@live.dk

Webmaster
Peter W. Mogensen
tlf.: 20230552
mail: winther.mogensen@gmail.com

Redaktør
Rune N. H. Andersen
tlf.: 21660994
mail: grauviehredaktion@gmail.com
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