
 

Referat af generalforsamling i Dansk Suffolk den 

13.feb 2019, 

afholdt hos Casper Jensen. St. Fjelstervangvej 6, Videbæk. 

  

1.Valg af dirigent. Asger Jakobsen. 

2. Referent Preben S. Jakobsen. 

3. Formandens beretning. 
Da formanden var forhindret i at deltage, blev det givet en kort beretning af Casper. 
Vi holdt bestyrelsesmøde i starten af juni for at afstemme hvem der gjorde hvad i forhold til 
foreningens deltagelse på landsskuet 
Den 8/9 afholdt vi Suffolk dag hos Asger Jakobsen i Sommersted. Hvor vi så en masse flotte 
og velplejede får og Væddere Asger havde ca. 50 Suffolk får og 10 Swifter får plus over 100 
Texel moderfår. Vi besøgte og Asgers bror Erik hvor vi så en meget stor slagtelams 
besætning og vi så hvordan han også arbejder med hyrdehunde og får. En rigtig interessant og 
hyggelig dag 

 4. Fremlæggelse af årsregnskab. 
Casper gennemgik regnskabet, som blev godkendt. 

 5. Indkomne forslag. 
Der var ingen indkomne forslag. 

 6. Valg af bestyrelse. 
Der skulle vælges et nyt bestyrelsesmedlem, da Anne Nymand ønskede at udtræde pga. 
arbejdspres. 
Valgt blev Lars Elgaard. 
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med  
Lars Elgaard           Formand 
Casper Jensen        Kasserer 
Preben Jakobsen     Sekretær 

 7. Valg af revisorer. 
Asger Jakobsen blev genvalgt, Suppleant Jens Østergård. 

 8. Fastsættelse af næste års kontingent. 
Kontingent forsætter uændret 200 kr. for enkelt medlem, og 300 kr. for husstand 

 9. Eventuelt. 
Jens Østergård foreslog at foreningen giver et tilskud til dem der ønsker at udstille på 
landsskuet. 
At udstille der er et stort arbejde, og et godt sted at repræsentere vores race, som er til gavn 
for alle foreningens medlemmer. 
Bestyrelsen vil arbejde videre med forslaget. 
 Vi satser på at Suffolk dagen 2019 bliver hos Christian Bendixen ved Ulstrup som har ca. 150 
økologiske Suffolk moderfår 

  



 

 

                               2018 

Har været et stille år for Dansk Suffolk med hensyn til 
udsendelse af nyhedsbreve. Pga. at Anne har været meget 
presset arbejdsmæssigt og vi andre i bestyrelsen har heller 
ikke magtet at løfte opgaven med at få lavet nogle 
nyhedsbreve, men vi håber det bliver bedre i 2019, hvis vi 
ikke får lavet nyhedsbreve, vil vi prøve at sende små mails, 
når der er nogle nyheder vi gerne vil dele med jer. 

Vi vil opfordre jer til at skrive til Jens Lauesen hvis i har 
nogle salgs dyr i kan undvære så de kommer på 
salgssiden, der er jævnligt købere der henvender sig for at 
købe Suffolk jeg prøver at sende videre til dem som jeg 
tror der har dyr eller dem som bor i nærheden af købere, 
men det er alt andet lige lettere hvis i selv sætter dyr til 
salg på hjemmesiden, og vi vil også gerne have en levende 
hjemmeside hvor der er noget aktivitet. 

Derfor vil vi også gerne hvis i har nogle billeder eller sjove 
eller søde historier i vil dele med os andre at i vil sende det 
til Jens eller Casper, så vil vi få det sendt ud i nyhedsbreve 
og lagt op på hjemmesiden. 

 

 



 

 


