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August 2003
Referat fra:

Indledende møde, på Landbrugsmuseet GI. Estrup den 29. Juli 2003, om dannelse af forening
eller avlergrupper for Jydsk Kvæg og SDM-1965.

Referent: Leo Kortegaard

Baggrund.

Udsendelse juli 2003 til avlere ~f Jy.dsk Kvæg : "Til~endegivelse om Jydsk Kvæg i et fremtidigt ~
genressourceudvaig og avlsarbejde l en ny raceforemng", ved Chr. Westergaard og Leo Kortegaard, I
samt orientering om "A vls- og Bevaringsforening for Jydsk Malkekvæg, SJM" (stiftet Sct. Hans j: 2000) ved Leo Kortegaard. ~

Indkaldelse til møde på Gl. Estrup d. 29.07.2003 med tilhørende spørgeskema, ved Chr. ;

Westergaard og Hans Nørgaard.

Ovennævnte er udsendt til 47 avlere af Jydsk Kvæg og 6-7 avlere af SDM-1965 samt til 4 interesse-
og avlsforeninger.

Deltagere.

I mødet deltog 22 personer. Næsten alle var avlere, men et par andre interesserede var også tilstede.
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De i nedenstående referatet anførte punkter henviser til de nummererede programpunkterne i
mødeindkaldelsen.

Referat af mødet. 1
Pkt. 1 - 4. :

Velkomst og indledning ved Chr. Westergaard (CW).
Han omtalte specielt mødets meget væsentlige punkter om valg af foreløbige repræsentanter for !

sortbroget kvæg, dagsordenens punkt 6-9, og gjorde samtidigt opmærksom på, at mødet ikke
handlede om udpegning af en "ny" avlerrepræsentant til GRU.
CW fortalte, at spørgeskemaet allerede havde givet brevsvar om der var mulighed for deltagelse i
bevaringsarbejdet for Jydsk Kvæg og SDM-1965, hvis man var kommet til at krydse med HF.

Forslag til - og valg af ordstyrer, referent og stemmetæller gav følgende resultat:

Ordstyrer: Frank Møller-Fransen .
Referent : Leo Kortegaard
Stemmetæller: Bjarne Kjær.
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CW foreslog at gå videre til programpunkt 6, bl.a. fordi den anden fremlægger Hans Nørgaard
endnu ikke var nået frem. Efter nogen summen blandt mødedeltagerne valgte man en drøftelse af

. punkt 5.

~
Per Steffensen og Susanne Kristensen tog udgangspunkt i det gamle stridsemne om "typerne" hos
Jydsk Kvæg. De kunne ikke forestille sig, at avlerne nu ville medvirke til at løse dette problem i et

fremtidigt samarbejde.
Desuden mente de, at Chr. Westergaard og Leo Kortegaard (LK) havde et "samarbejdsproblem",
idet dyrene i deres besætninger var af forskellig afstamning og tilhørte henholdsvis en "højere
forædlet" og "lavere forædlet" type og henviste til en plan for genbevaring fra LK i år 2000.
LK svarede ved at henvise til punkterne a, d, f g i det udsendte "Tilkendegivelse om Jydsk Kvæg i et
fremtidigt genressourceudvalg og avlsarbejde i en ny raceforenmg ", som han og CW havde
udarbejdet i fællesskab og udsendt som optakt til mødet.

" Per Steffensen ville desuden vide, hvorfor CW ikke havde samarbejdet med GRU 7
I CW svarede, at han ikke havde følt sig ordentligt behandlet af det tidligere GRU.

" Fiere af de øvrige deltagere gav udtryk for vilje til at arbejde for at løse de problemer, der findes
indenfor Jydsk Kvæg. o

Herefter afsluttede ordstyreren debatten omkring pkt. 5 og henviste til yderligere ordveksling under
eventuelt (pkt. 10).
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Forslag til valg af3 repræsentanter til foreløbig varetagels~ af interesserne for Jydsk Kvæg og
SDM-1965 gav indledningsvis anledning til nogen debat. Der blev rejst forskellige spørgsmål, bl.a.:
om vi skulle lave forening på mødet (7), om det drejede sig om den eksisterende forening, som der i ; -

~ forbindelse med mødeoplægget var udsendt særskilt orientering om (7), om den foreslåeder- fremgangsmåde i det hele taget var "lovlig", når der ikke fandtes vedtægter og lignende (7), om de, valgte repræsentanter kunne "sidde til evig tid" (7).

Per SteffensenISusanne Kristensen mente, at det hele var arrangeret for at støtte GRU og foreningen
"Danske Husdyr" og specielt foreningens kandidat til avlerrepræsentant for kvæg.

.
LK svarede, som repræsentant for initiat~vtagerne, at målet er dannelse af enten en forening eller en i'~,c avle~grup~e m.ed li.gnende fu~ti?n,. hvis en bre.d ~eds af avlere bliver eni~e. herom. ~ødet her kan '"

.~, forhabentl1g VIse SIg at være VIgtig l denne udvlklmg. Måske bør man ogsa tIlpasse SIg andre
"racer" og "racegruppers" organisering og afvente ministerens udspil efter den 15. august 2003.
Vores initiativ har udgangspunkt i ministerens skriftlige tilkendegivelser samt udtalelser på mødet i

. Horsens den 23.06.2003. Der er altså ikke tale om den eksisterende forening (stiftet år 2000) med 2

medlemmer (LK er den ene), men vi har ikke udelukket avlere fra denne forening eller at en
'~ eventuelt kommende forening kunne hente ideer derfra.

Vi er klar over, at den valgte fremgangsmåde i høj grad er præget af den for hånden værende .
situation, men vi har ønsket at samle alle avlere omkring nogle væsentlige emner for sortbroget
kvægs bevaring nu og fremover.
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Derfor har programmet en udfonnning, så der skulle kunne bygges videre på oQlægget ~
sQørgeskemaet Og resultatet af dette møde og forhåbentlig stiles mod at sikre det sortbrogede kvægs

Og bred forsamling af avlere. som ved dette møde.
Hvad angår Per Steffensens og Susanne Kristensens udtalelse om GRU henvises til det udsendte j~

materiale og især til mødeindkaldelsens side 2. :1:
Herefter gik forsamlingen i gang med det egentlige indhold i pkt. 6.

Indkaldelse af skriftlige forslag til 3 repræsentanter gav 11 kandidater, hvoraf 4 trak sig l
umiddelbart. De resterende 7 kandidater var: Jørgen Graversen, Ole Mols, Christian Westergaard,
Susanne Kristensen, Gunnar Jensen, Karen Hansen og Anders B. Andersen.

Per Steffensen/Susanne Kristensen gjorde indsigelse mod Jørgen Graversens kandidatur, idet de
. fremførte "at han allerede var kåret" som avlerrepræsentant/GRU-medlem for kvæg.

Jørgen Graversen gjorde rede for sin situation som kandidat for kvæg til posten i et nyt GRU, valgt
på mødet den l2.juli i foreningen "Danske Husdyr". Han var således blot 1 af flere mulige
kandidater i den sammenhæng, idet andre avlergrupper også kunne opstille kandidater. JG mente
derfor, at han var valgbar i den aktuelle sammenhæng.

Det var forsamlingens opfattelse, at Jørgen Graversen kunne beholde sit kandidatur til valget af 3
repræsentanter.

~~' Per Steffensen/Susanne Kristensen satte spørgsmål ved hele forsamlingens .kompetence i forhold til, at træffe beslutninger om det fremtidige. arbejde med bevaring af Jydsk Kvæg og SDM-1965, når -
~~~;, -"de sartime personer" var medlem i forenIngen '~DansKe Husdyr"'.- c- - -:

,$:;' -

Hertil bemærkede LK som en af initiativtagerne, at forudsætningen for udsendelse af materiale og
indkaldelse til dette møde var oplysning om avlere, som var stillet til rådighed af GRU, ved T.
Liboriussen og af"Danske Husdyr" ved J. Graversen. Forud for udsendelsen havde LK også rettet
personlig henvendelse til Stig Benzon med anmodning om at bidrage med oplysning om avlere, der
måtte være udenfor disse lister. (Ud over GRU' s og "Danske Husdyrs" lister er der udsendt .
materiale till avler i LK's personlige bekendtskabskreds). Sammenfaldet af personer er derfor ikke
tilfældigt, idet en meget stor del af avlere af Jydsk Kvæg er medlemmer i foreningen "Danske
Husdyr".

Efter dette indslag om demokratiske spilleregler, "foreningsfrihed" og initiativgruppens forsøg på at
efterleve ministerens opfordring til organisering af avlere i raceforeninger/avlergrupper for at få :

indflydelse gennem GRU i det fremtidige bevaringsarbejde, fortsatte afstemningen ifølge ji
programmets pkt. 6. :c~

Resultatet af den skriftlig afstemning om valg af 3 repræsentanter blandt de 7 opstillede kandidater
blev:
Ole Mols 7 stemmer
Chr. Westergaard 5-
Gunnar Jensen 4-
Susanne Kristensen 4-
Jørgen Graversen 4-
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Der blev foretaget omvalg mellem de 3 kandidater, der alle havde fået 4 stemmer. Omvalget blev
vundet af Gunnar Jensen med 5 stemmer mod Susanne Kristensen 4 stemmer og Jørgen Graversen
4 stemmer.

Pkt.7.

Der blev holdt skriftlig afstemning om de 3 repræsentanter skulle have forsamlingens fuldmagt til at
deltage i nomineringen af kandidat som avlerrepræsentant for kvæg i det nye GRU.
Afstemningens resultat blev: Ja 14 stemmer, Nej 2 stemmer.
Det er således vedtaget, at de 3 repræsentanter har fuldmagt til at handle på forsamlingens vegne i
nævnte forhold.

~

Vedtaget uden afstemning. Ingen indvendinger.

~' .

Vedtaget uden afstemning. Ingen indvendinger.

Pkt. 10.

:' Ingen bemærkninger under eventuelt.
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i Christian Westergaard afrundede mødet og takkede for, at så mange var mødt frem på trods af
omstændighederne (ferietid, høst mv.) og for forsamlingens positive deltage:lse i afvikling af mødet
på en - næsten hele tiden - rolig og saglig måde.
Han var tilfreds med resultatet og håbede at det, der var sat i gang, ville blive til glæde for alle
avlere af sortbroget kvæg fremover.
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