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Nyhedsbrev 16.11.2013

Sidste nyt fra den kommende formand
På vores generalforsamling valgte vores gode formand Jens Østergård at gå af og der skal lyde en
stor tak fra os alle for hans store arbejde for foreningen. Jens har i den grad gjort et kæmpe arbejde
for at holde kontakten ind og udadtil til gavn for fællesskabet og os alle i foreningen. Efter
generalforsamlingen skulle den nye bestyrelse så konstituere sig og Anne Nymand blev valgt som
formand, Conny Lauesen genvalgt som kasserer og Lars Elgaard valgt som sekretær. Niels Ole
Kristensen er valgt som suppleant. Asger Jacobsen sagde endnu engang ja til at revidere regnskabet.
Som det fremgår af referatet, var der enighed om fremadrettet at mødes 2 gange årligt og i den
forbindelse faldt det naturligt at samle regnskabsår, bestyrelsesskift og generalforsamling til januar.
Dette kræver dog en vedtægtsændring, så derfor indkaldes der til:

Ekstraordinær generalforsamling
den 4. januar 2014 ca. kl. 13.30
på Gl Blærevej 67, 9600 Aars.
Program for den ekstraordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent og referent
2. Forslag til vedtægtsændring og godkendelse af denne
3. Indkomne forslag
4. Evt.
Indkomne forslag skal være formanden (afgående eller kommende) i hænde senest 14 dage før den
ekstraordinære generalforsamling. Forslag til vedtægtsændring er vedlagt. De gamle vedtægter kan
også ses på vores hjemmeside www.suffolk.dk Se desuden særskilt invitation til denne dag, hvis du
vil se får/ nyfødte lam, snakke og spise med.
Kommende arrangementer:
Fårets dag: påskelørdag- overvej om du har lyst til at åbne stalden for besøgende denne dag, så vi
kan få udbredt kendskabet til vores flotte får. Jeg har før holdt åbent hus denne dag og planlægger
også at gøre det i 2014, så hvis du vil høre nærmere eller have gode råd så ring eller skriv endelig.
Vædderauktion i Husum i slutningen af august, måske er der andre, der har lyst til at være med på
en endagstur for at kigge på?
Insemineringskursus?? Hvis vi kan få lovgivningen på plads, bliver der med hjælp fra
fåreafgiftsfonden og Gotlænderforeningen afholdt kursus i ejerinseminering af får.
Suffolkdag i september. Har du lyst til at være vært til vores årlige suffolkdag i september, vil vi
fra bestyrelsen rigtigt gerne høre fra dig.
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Kontaktoplysninger til bestyrelsen:
rask.nymand@mail.dk
tlf. nr.: 30 38 92 08
Anne Nymand, kommende formand
Brug så vidt muligt mail eller sms, da telefonen også er min arbejdstelefon, så skriver
jeg eller ringer op.
Conny Elizabeth Lauesen, kasserer

lauesen@email.dk

tlf. nr.: 20 96 72 17

Lars Elgård, sekretær

landbolyst@privat.dk

tlf. nr.: 24 22 45 39

Jens Østergård, afgående formand

anneghansen@yahoo.dk

tlf. nr.: 61 54 10 63

Vi vil rigtigt gerne høre fra jer om gode idéer, ros og om nødvendigt ris… har du lyst til at skrive et
indlæg til nyhedsbrevet, er det også meget velkomment, så vi kan få så meget liv i foreningen som
muligt, selv om vi jo ikke er så mange, kan vi jo godt have det sjovt og inspirere hinanden.

Vedtægter for foreningen Dansk Suffolk.
Samt forslag til ændringer
§1
Navn og hjemsted.
1.1
Foreningens navn er: ”Dansk Suffolk”
1.2
Foreningens hjemsted og adresse er lig den til enhver tid siddende formand
§2
Formål.
Foreningens formål er at fremme avl og brug af Suffolk i Danmark, samt være kontaktled mellem
avlere, brugere og Dansk Fåreavl.
Medvirke til at bevare/ forbedre eksisterende sundhedsstatus i samarbejde med tilsvarende
organisationer og myndigheder.
Foreningen vil forsøge at etablere og vedligeholde kontakt og samarbejde med tilsvarende
organisationer/ foreninger i ind- og udland.
§3
Medlemmer.
Enhver kan blive medlem af foreningen Dansk Suffolk
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen inden 1. Januar
§4
Kontingent.
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen og kontingentet betales inden udgangen af februar
måned. Enkelt betaling eller husstandsbetaling.
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§5
Bestyrelse.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, valgt af generalforsamlingen. Disse vælges for
3 år ad gangen. 1 på valg hvert år- genvalg kan finde sted. Første gang efter lodtræning.
Bestyrelsen tiltræder den 1. januar februar og afgår den 31. december januar første gang i 2015.
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet for 2014 indeholder desuden perioden
1. oktober til 31.december 2013.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Der vælges en suppleant samt
2 revisorer for 1 år ad gangen.
Bestyrelsens arbejdsopgaver er, at:
Udgive nyhedsbreve efter behov for information af medlemmerne
Ajourføre og mindst 1 gang årligt offentliggøre medlemslister.
Udarbejde og vedligeholde reklame materiale, såsom folder/ brochurer o.l.
Afholde suffolkdag mindst en gang årligt.
§6
Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert
år i november måned i forbindelse med Dansk Fåreavls Fagmøde januar måned. Indkaldelse sker
med mindst 3 ugers varsel ved annoncering i Tidskrift for Fåreavl eller direkte til medlemmerne.
Med indkaldelsen skal følge bestyrelsens forslag til generalforsamlingen.
Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:
a.
Valg af dirigent
b.
Formandens beretning
c.
Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
d.
Indkomne forslag
e.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
f.
Valg af revisorer
g.
Fastsættelse af næste års kontingent
h.
Eventuelt
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Der føres referat af
generalforsamlingen som bestyrelsen og dirigenten underskriver. Referatet offentliggøres for
medlemmerne.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de tilstedeværendes antal og træffer sine
beslutninger ved simpelt flertal. Skriftlig afstemning kan forlanges.
§7
Ekstra ordinær generalforsamling.
Ekstra ordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder det påkrævet, eller inden 6
uger efter at mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt har fremsat ønske herom med begrundelse for
kravet.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som ordinær
generalforsamling.
§8
Vedtægtsændringer.
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Ændringer af disse kan kun vedtages på en generalforsamling.
§9
Opløsning.
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med
mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Ekstraordinær generalforsamling skal være afholdt 4-6 6 uger
efter ordinær generalforsamling.
I tilfælde af opløsning tilfalder eventuelle midler Dansk Fåreavl. Generalforsamlingen kan evt.
udtrykke ønske om, at evt. formue anvendes til et aktuelt projekt/ formål i Dansk Fåreavls regi.
Ændringer vedtaget den 04.01.2014

Anne Nymand
Formand

Conny Lauesen
Kasserer

Lars Elgaard
Sekretær

(Det med rødt markeret er det der ønskes fjernet).
(Det med grønt markeret er det endelige).

Referat af det internationale Ulvesymposium den
8/11 på Naturhistorisk museum i Århus
Af dyrlæge og medlem af de danske lammeproducenter Anne Nymand.
Der blev først redegjort for forekomsten af ulve i Dk samt deres afstamning. Den døde ulv fra Thy
stammer fra Milkelerflokken på grænsen mellem Polen og Tyskland. Derudover er der beviseligt 3
andre hanulve i Dk. Den ene er i familie med den fra Thy og de to andre er sandsynligvis
kuldsøskende og stammer fra en gruppe i vest Polen. Sikre beviser for de danske ulves færden
findes i området omkring Herning og Silkeborg. Forvaltningsplanen vedr ulve i Dk skulle være klar
i december måned.
I Tyskland er der pt 24 kendte ynglende ulveflokke og 5 flokke yderligere. Højeste koncentration af
flokke findes i området Sachsen på grænsen til Polen. I Tyskland kompenseres bønder 60 % af
udgifterne til forebyggende tiltag såsom:
- Flethegn, der er 90 cm høje
- Elektriske hegn med min 3 tråde der er 90 cm høje, hvis ikke der er strøm i skal de være 120
cm
- Indkøb af pyrenæerhunde

I Spanien er skader forvoldt af ulve opgjort til omkring 2 mill euro om året. Tilskud til forebyggelse
af angreb et stort i forhold til erstatningen for skaderne som forvoldes. Her vandrer man med fårene
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og lukker dem inde i folde om natten. Man bruger meget at have hunde af racen mastiff med som
beskyttelse mod ulveangreb. Der skydes legalt ca 250 ulve i Spanien om året og også i Italien er det
muligt at regulere via en dispensation fra EU. Ulve i Spanien menes at leve af selvdøde får. Der er
ved at opstå en hel turistindustri omkring ulvene og er ved at være mere indbringende end jagt på
ulve.
I Estland og Letland er der fundet hund/ ulv krydsninger men ellers er de central/ nordeuropæiske
ulve genetisk i familie med ulvestammen herfra.
I Tyskland har man undersøgt hvad ulvenes føde har bestået af og her var 97% af byttet vilde dyr,
fortrinsvist rådyr men også unge kronhjorte. Kun 0,6% var husdyr, heraf en enkelt kat mens
vildsvin androg ca 18% af føden.
I Dk skydes omkring 128.000 rådyr om året og man gætter på, at det ligesom i Tyskland vil blive
deres primære fødekilde.
Adskillige studier af historien viser at ulve har angrebet mennesker også i nyere tid. Ulve med
rabies har været årsag til dødsfald hos mennesker tilbage i tiden, mens nyere dødsfald ofte har ramt
børn under 14 år primært fordi disse har været sat til at vogte får særligt i udlandet.
Under debatten sidst på eftermiddagen kom det frem af en hel del hunde årligt mister livet sfa
ulveangreb i særligt Sverige. En del af forklaringen er, at hunde her sendes afsted for at drive elge
og dermed kommer langt fra deres mennesker. Der kom dog også lige en lille bemærkning om en
dame, der havde set sin hund dræbt, mens hun gik med den i snor igennem et mindre skovområde
nær Stockholm, så helt ufarlig er vores nye indvandrer ikke, i et land, hvor vi har forbudt
muskelhunde, byder vi nu en farligere svend velkommen.
Spørgsmålet er hvor mange ulve der er plads til i Danmark, før der bliver så store problemer med
den, at der skal sættes ind med regulering, som det ses i Spanien og Italien.
Vand er i øvrigt ingen hindring for spredning, men sker sandsynligvis først,når de bliver presset på
mangel på mad eller territorier. Så Fyn kan nok snart vente besøg af ulve, mens Sjælland får fred
lidt længere. Der blev givet flere eksempler på at ulve havde passeret over motorvejsbroer eller
svømmet strækninger a la Lillebælt.
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Invitation til Suffolk dag
Kære medlem af Dansk Suffolk!
Foreningen og jeg vil gerne invitere dig til at komme og se på nyfødte lam og få en bid brød mm.

Lørdag den 4. januar kl. 11.00- ?
På Gl. Blærevej 67, 9600 Aars
Læmningerne starter den 18. december, så med mindre der går en hel masse galt, så skulle der gerne
være en masse nyfødte lam.
Lad os hygge os og få en uformel snak om tips og gode ideer omkring fodring, læmning og nyfødte
lam.
Da der på generalforsamlingen blev udtrykt ønske om at flytte generalforsamlingen, er det
nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling for at ændre vedtægterne. Det finder vi også tid
til. Se særskilt indkaldelse.
Derudover vil der blive serveret frokost ved 12 tiden og en kop kaffe senere til at køre hjem på.
Foreningen giver et økonomisk tilskud til dagen, men afhængigt at antal deltagere bliver der en
brugerbetaling, så tilmelding er nødvendig inden 20. december på mail: rask.nymand@mail.dk eller
telefon nr.: 30389208.

Jeg glæder mig til at se så mange af jer som muligt.
Venlig hilsen Anne Nymand,
www.suffolks.dk
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