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Nyhedsbrev fra Dansk Suffolk

Her er årets sidste nyhedsbrev, et nyt år nærmer sig med hastige skridt. Der er afholdt
generalforsamling den 6. november på Bygholm landbrugsskole. Jens Østergård genopstillede til
bestyrelsen og blev genvalgt til bestyrelsen, suppleant er Anne Nymand. Bestyrelsen er følgende:
bestyrelsesmedlem Jens Østergård, kasserer Conny Lauesen og formand Lars Elgaard.
Vil du/I gerne have nogen emner bragt frem, så kontakt en fra bestyrelsen.
Vi har i år haft en lille nedgang i vores medlemstal, dog ikke så stort at det vil gå ud nogen former
for kontigentforhøjelse eller nedgang i aktiviteter. Vi skal være tilfredse med medlemsantallet i
dansk suffolk, hvor der på landsplan bliver færre og færre fåreavlere. Kender i nogen som kunne
ønske sig at være medlem, så bare få dem til at kontakte en fra bestyrelsen.
Arrangementer
På Suffolkdagen kom der nye ideer frem omkring samarbejde/arrangementer i fremtiden, dette vil
der blive arbejdet videre på, og det vil blive sendt rundt til alle medlemmer af Dansk Suffolk.

Kontingent
Medlemskontingentet er fastsat til 150 kr. for Enkelt mands
medlemskab (1 stemme på generalforsamling). Eller 200 kr. for
Husstands medlemskab for 2011 (2 stemmer på generalforsamling).
Beløbet skal være indsat senest den 28. februar 2011.
På konto: 2014-0125261418.
Ønsker du kvittering til dit bogholderi, kan du få den tilsendt på E-mail. Bare sig til på :
conny.lauesen@suffolk.dk
Har du fået ny e-mail adresse vil vi gerne have den.

I ønskes alle en glædelig jul og godt nytår.
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Lammeskue 2010.
Der blev i år afholdt separat lammeskue for første gang i Danmark. Der har været lammeskue i Gl.
Estrup i forbindelse med dyrskuet, i starten var der mange lam, men næsten udelukkende Suffolk,
landsskuet har også haft lam til bedømmelse.
Mit indtryk har været, at begge steder havde dommernes fokus været på lammenes ensartethed,
ligesom samling hos voksne dyr. Et meget prima lam blev ikke tilgodeset hvis den ikke
harmonerede med de andre.
I en produktion kan vi vel være ligeglade med om det dyr vi foretrækker er i harmoni med de andre.
Ved lammeskuet som blev afviklet af avls udvalget, blev hver enkelt lam vurderet individuelt, kåret,
scannet og dyrskue bedømt.
På lammeskuet var der ca. 60 dyr, 1 års væddere og vædderlam. Der mødte 3 Suffolk op og det lave
tal skyldes nok, at mange gode lam allerede var solgt og også at flere har følt lamme bedømmelse
på landsskuet ikke har levet op til forventningerne.
De 3 Suffolk lam som var med, klarede sig særdeles godt og flot at de kunne se så godt ud med et
kåringstal 2 for huld. Det kunne have været skønt, hvis andre kunne have præsenteret dyr med lav
huld og så kunne klare sig så godt, jeg tænker især på landsskuet.
Alle 3 Suffolk fik 23 point ved dyrskue bedømmelse og en masse positiv omtale. De kom alle 3 fra
Tamu Center Vitskøl.
Lammeskuet i dets nuværende form synes jeg er tiltalende og kan bruges med fordel af vores race,
så de bedste vædderlam bliver synlige for mange. Ved at der er fokus på enkle dyr frem for
samlinger af dyr, får flere avlere mulighed for at udstille.
Et super vædder lam kan lige så godt avles på en mindre kendt besætning, så købere får større
udvalg, hvilket er til gavn for racen. Det må da give flere blod på tanden!
Lammeskuet i 2011 bliver afholdt først i september.

Jens Østergård
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Referat Ordinær Generalforsamling.
Dansk Suffolk d. 6.11.2010 på Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, 8700 Horsens.
1.

Valg af dirigent:
Jens Lauesen valgt

2.

Formandens beretning:
Raceudvalgsmøde april. Emner indeks især importdyr- gen på stamtavler,
vædderlammeskue september indeks på lammene
Scanning af dyr i år gratis
Flere har valgt at lave kåring af sine dyr.
Generelt dyrskuer i år få dyr, men gode dyr.
Vi prøvede at få svensker til landsskuet, men ingen tilslutning fra Sverige
Lammeskuet en succes 3 suffolklam, placering 3-7-9 blandt 30 dyr flot. En
succes set med suffolk øjne
Nye regler- gmo inden 1-10-2010, være opmærksom på nye regler.
Mange af pengene i Dansk suffolk er brugt på reklamekort og presningen
Samarbejdet med sorthovedsgruppen.
Suffolkdagen på Vitskøl kloster en succes med mange fremmødte.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.
Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse:
Regnskab godkendt.
4.

Indkomne forslag.
1.Stemmeret ved generalforsamlingen. Hvem af husstanden er medlem.
Da der er tvivl omkring hvem der har stemmeret ved generalforsamlingen og da
der ikke står noget omkring det i vedtægterne. Blev det enstemmigt vedtaget at
lave en vedtægtsændring. "Husstands medlemskab" eller "Enkeltmands
medlemskab" kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
2.Genalforsamlingens værested.
Da der fra nogen er ytret ønske om at holde generalforsamlingen et andet sted
end på Bygholm blev der stemt om evt. flytning.
Der var flertal om at lade det blive på Bygholm.
3. Der var ønske om at få en sekretær til foreningen, som i andre foreninger.
Der blev lovet at der vil være hjælp hvis man bare spørger i foreningen.
Der blev også talt om som noget nyt at tage nogle faglige emner op i forbindelse
med generalforsamlingen. Anne Nymand vil gerne være tovholder på det.

5.

Valg af bestyrelse og suppleant:
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Jens Østergård genvalgt.
Anne Nymand Suppleant.

6.

Valg af Revisor:
Ulrich Berg valgt.

7.

Fastsættelse af næste års kontingent:
Enkeltmands medlemskab 150 kr.
Husstands medlemskab 200 kr.

8.

Eventuelt.
Et nyt tiltag med en messe i Fredericia i marts 2011. Lars Elgaard, vil kontakte
udvalget omkring dette.
Anne Nymand planlægger noget med suffolk ved åbent hus på fåredagen 2011.
Vi kunne godt tænke os at flere medlemmer var med til at forme Nyhedsbrevet,
evt. med beretninger om hverdagen i deres besætning og hvorfor de lige valgte
suffolk.
Forslag til vores samarbejde med Sorthovedgruppen. Synliggøres på
hjemmesiden.
Forslag til Kåringsdommere: Henning Pedersen og Henning Nielsen

På vegne af Dansk Suffolk
Lars Elgaard
Jens Østergård
Conny Lauesen
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