
 

Formandens beretning 
til den 23. generalforsamling 

Hvert år når der skal aflægges beretning til generalforsamlingen, er det den tid på året, 

hvor man kan reflektere over sommeren. Har det været en god sommer - en god 

sommerferie? En god sommer for ens gotlænderbesætning? Har man fået indfriet sine 

forventninger - eller er man skuffet? Hvad er forklaringerne på, om det er gået godt, 

fine lam og en god mønstring? Hvad er forklaringerne på, om det er gået lidt skidt, og 

om man har fået et skuffende resultat? Knap er man gået i gang med slagtningerne og 

med at beslutte, hvilke moderfår, der skal sættes ud, - hvilke gimmere, der skal lægges 

til, - om vædderen skal udskiftes osv., så rettes opmærksomheden mod næste års 

arbejde med dyrene. 

 
Hvad er der så at berette i 2005 om foreningsåret 2004/2005? Der er nogle mere 

selvfølgelige ting og et par ting/emner om det mere fremtidige og lidt mere 

problematiske. Herom mod slutningen af beretningen. 

Om medlemstallet 
kan jeg fortælle, at medlemstallet er faldet fra 465 til 433. Det er en beklagelig 
udvikling, som giver anledning til overvejelser om aktivitetsniveauet i foreningen, 
om priser på mønstringer m.v. samt kontingentets størrelse. Faldet giver også 
anledning til at spørge os selv, OM VI GØR NOK for at få Folk vil søge medlemskab 
f.eks. i forbindelse med salg af avlsdyr? 

 
Om klubberne 
Må det siges, at man de fleste steder kører på næstlaveste blus, - nemlig indsamler uld 

og skind og udlever skind efter gavning. Desuden deltager de fleste klubber i det årlige 

heldagsmøde med ApS og Gotlænderbestyrelsen. Et par klubber er mere aktive, 

nemlig Sydsjælland, Østjylland og Himmerland. Klubben på Bornholm er lukket og 

Fyn kører på laveste blus, nemlig uld og skindindsamling. Man hører, at mange 

egentlig gerne vil gøre mere ud af det med dyr og forening, men en fortravlet hverdag 

stål 1 vejen, og det kan Gotlænderforeningen ikke ændre på. Som nævnt i sidste års 

beretning har bestyrelsen suppleret klubbernes aktivitet med 2 kurser om græsmarker. 

Et kursus på Sjælland og et i Jylland. Gode kurser, men desværre med for få deltagere. 

Der var 10 hvert sted. I 2006 vil der efter samme model blive afholdt 2 

mønstringskurser. 

 

 

 

 



 

Om avlsarbejdet 
kan jeg fortælle, at vi i det store og hele har fulgt det koncept, der har været anvendt i 

de senere år. 

Det drejer sig om gårdmønstringen, der er en vejledning for den enkelte avler i 

den konkrete besætning og i udvælgelse af gimmerlam til avl og vædderlam til 

Landsbedømmelse. 

Landsbedømmelsen af vædderlam er med til at udsøge de bedste vædderlam til 

avl. Den er den centrale bedømmelse af vædderlam, og den man skal tage 

udgangspunkt i ved valg af vædder. 

Træfbedømmelserne ser vædderlammene fra 2 sider. Nedklippede dyr og den 

eksteriørmæssige fremtoning. Alt i alt giver det samlede koncept mulighed for at 

vælge netop den vædder, som man tror kan være med til at hæve niveauet i ens 

besætning. Glædeligt er det, at der har været en lille stigning i antallet af 

besætninger, der fik mønstret, dvs. fra 62 til 74 besætninger. Foreningen vil gerne 

takke de, der rundt i landet givet en hånd med ved mønstringen. Vi håber de får 

noget igen. f. eks en større viden om det gotlandske pelsfår. Også ved 

Landsbedømmelsen er vi afhængige af gode folks hjælp til håndtering al dyr, 

skrivning m.v. Der skal også lyde en tak til dem. Bestyrelsen har besluttet at vi 

fortsætter med at lade Henrik Jensen scanne vore væddet lam. 

I 2004 blev der sat ny danmarksrekord idet 127 lam blev bedømt mod 102 året før. 

Den store mængde fine vædderlam medførte, at der ligeledes til Træffet blev sat 

rekord med det til følge at bedømmelsen trak ud og mange dyr ikke blev solgt på 

auktionen. I konsekvens heraf har bestyrelsen besluttet, at kun vædderlam, der har 

fået 4 eller 5 i »helhed«, er selvskrevne til bedømmelse i nedklippet stand og til 

vædderauktionen. Dyr med en lavere helhedsbedømmelse, skal igennem en 

kvalifikationsrunde og vise en betyde lig fremgang siden landsbedømmelsen for at 

kunne deltage i det fulde program gram. Alle fremmødte dyr kan deltage i 

kropsbedømmelsen. 

Genotypebestemmelsen, der var et hedt emne under sidste års Træf, har der ikke 

været megen tale om i år. Jeg er vidende om, at en gruppe avlere i Himmerland har 

importeret et resistent vædderlam fra England. Det kan blive spændende at høre om 

deres erfaringer. De stigende udgifter til kørsel gør det nødvendigt at hæve be-

talingen for mønstring m.v. I modsat fald vil foreningens underskud blive for stort. 

Om bladet 

kan jeg oplyse, at vi har skiftet trykkeri - af 2 grunde. Dels ønskede vi en bedre 

billedgengivelse og dels ønskede vi lavere udgifter. Begge dele er lykkedes med en 

besparelse på ca. 2.000 kr. pr. blad og langt flottere billedgengivelse. Vi kan derfor 

imødekomme ønsket om at fortsætte med 5 udgivelser pr. år. Det er nødvendigt at styre 

helt strengt omkring sidetal - ellers holder prisen ikke. 

 



 

 

Om PR 

I år har vi koncentreret PR-indsat-sen om ærespræmier til dyrskuer og genoptryk af 

folderne. Hertil kommer trykning og salg af postkort med gotlænderfår i vintersne. 

Hjemmesiden anser vi fortsat som det bedste aktiv på PR-siden. Det skal dog nævnes, 

at vi fortsat råder over 2 udstillingskasser med billeder i sort/hvid. 

Om ApS'et 

Ifølge formand Ib Pultz kører ApS'et stille og roligt. Man får afsat ulden. så der ikke igen 

sker en ophobning af uld, som ApS'et ikke kan afsætte i produkter. Den overskydende 

uld sælges til anden side. På økonomisiden kører tingene stramt, idet der fortsat er 

problemer med udestående beløb. 

Det er ikke lykkedes for ApS'et at finde nogen, der vil sortere ulden, og man vil af 

den grund ikke modtage ikke farvesorteret uld fremover. Foreningen har måttet 

tilbagekøbe en del anparter. Det er foreningen forpligtet til ifølge vedtægterne. Hvis 

interessen for at støtte op om ApS'et falder, kan det blive et dræn i foreningens økono-

mi. Vi overvejer at sænke kurser ved tilbagekøb til kurs 50. Dvs., at vi slår halv skade 

med de avlere, der stopper. Det vil vi gerne høre generalforsamlingens mening om. 

 
Om foreningens økonomi 

Især det faldende medlemstal og stigende udgifter medfører, at vi har et underskud på 

godt 39.000 kr., hvilket er uholdbart i længden. Vi skal derfor gøre 3 ting. 

Hæve prisen for gårdmønstring. Underskuddet er 13.088 kr., hvortil kommer at 

kørselsudgifterne vil stige med små 5.000 kr. Vi har i sinde at hæve både prisen for 

startgebyret og pr. lam. 

Landsbedømmelsen gav et underskud på 13.708 kr., så også betalingen her sættes 

noget op. 

Træfbedømmelserne gav et underskud på 8.058 kr. Her vil der komme en vis stigning i 

betalingen for at deltage. Da priser for de nævnte aktiviteter er meldt ud, må vi leve 

med underskuddet i 2005. 

Vi vil foreslå en mindre kontingentstigning på 10 kr. + de 2,5 %, der er besluttet med 

begrundelse i faldende medlemstal og stigende priser. 

Om fremtidige udfordringer 

Der er behov for at rekruttere nye folk til foreningens aktiviteter - først og fremmest til 

gårdmønstring. Vi vil sammen med vore 2 avisrådgivere i løbet af vinteren udforme »en 

uddannelse« til mønstrer. Det er på høje tid, da de nuværende mønstrere lige netop kan 

nå rundt. Hvis blot én af dem holder op, er vi på den. Kurset vil blive annonceret i bladet. 

Vi er indstillet på, at ansøge Fåreafgiftsfonden om tilskud til denne uddannelse. 

Om bestyrelsen 

Vi har efter bedste evne udvist rettidig omhu for foreningen og de opgaver, det medfører. 

Vore møder har i stigende omfang været telefonmøder - bl.a. for at spare rejseudgifter. 

Vi har deltaget i møder med Dansk Fåreavl og Dansk Lam. 



 

 

Afslutning 

Må jeg afslutte beretningen med at takke for et godt samarbejde i bestyrelsen. Også tak 

til Holger, der trådte ud af bestyrelsen. Tak til redaktør, kasserer, webmaster, 

klubformænd, ApS et, avisrådgivere, mønstrere og mange, mange flere. Det var ikke 

gået uden Jer 

 

   Leif Jepsen 

   Formand 

 

 

 

 


