
Formandens beretning 
 

til den 24. generalforsamling 

 
Årets generalforsamling er den 24. i Gotlænderforeningens historie, og her aflægger jeg min 13. beretning. Det er samtidig 
min sidste beretning, da jeg ikke ønsker genvalg. I 1992 holdt foreningen sit 10-års jubilæum, og jeg blev valgt til formand 

det år. Jeg håber, at jeg - om ikke andet -har været med til at skabe kontinuitet og sammenhæng i foreningens udvikling. 
Om kontinuitet senere i beretningen. Hvad kan den afgående formand så berette? 

 

Om medlemstallet 

Til seneste beretning i 2005 var medlemstallet 433. Til denne generalforsamling kan jeg fortælle, at medlemstallet nu er 

noget mindre, - herom under regnskabet. I en tid hvor mange føler sig hængt op i en travl hverdag, og det faktum, at der er 

en tiltagende bureaukratisering af reglerne for at holde får, må medlemstallet siges at være godt og tilfredsstillende. Jeg 

må dog stærkt opfordre til, at man i forbindelse med salg af avlsdyr, får fortalt om foreningens mange, gode aktiviteter og 

det gode fællesskab, så nye avlere melder sig ind i foreningen. 
 

Om klubberne 
... må jeg fortælle, at billedet er uændret fra de seneste år. Aktiviteterne omkring uld- og skindindsamlingen fungerer godt, 

men ellers er der vist lavt blus. De få klubber, der magter lidt mere, er også de samme - anført af klub Sydsjælland. Vi må 

nok erkende, at det er lidt svært at samle folk til ret meget mere end det nødvendigste i forbindelse med dyrene. Og det må 

vi så erklære os tilfredse med. Vi ser heller ikke stor tilstrømning til de aktiviteter, som foreningen har arrangeret regionalt. 

Der foregår heldigvis også relevante aktiviteter i mindre netværk rundt i landet, hvor folk på forskellig vis beriger hinanden 

og avlsarbejdet. 

Om avlsarbejdet 

... kan jeg oplyse, at vi har fastholdt det samlede koncept fra de seneste år. Gårdmønstringen er det grundlæggende 

element, og dermed basis for de efterfølgende dele. Gårdmønstringen er først og fremmest en vejledning til avleren om, 

hvilke dyr, der er egnet til avl og om hvilke vædderlam, man bør overveje til Landsbedømmelsen. Gårdmønstringen skulle 

også gerne give et billede af en fortsat kvalitetsforbedring i besætningen. Man kan undre sig over, at der ikke er flere 

avlere, der bruger mønstringen til at forbedre egen besætning. Dette faktum ændrer dog ikke ved, at der år for år har været 

en betydelig fremgang i kvaliteten hos de mønstrede dyr. 

Landsbedømmelsen af vædderlam har været inde i en god udvikling - både hvad angår kvalitet og antal. Det har især 

været glædeligt, at en del nye avlere deltager i denne del af avlsarbejdet. 

Landsbedømmelserne danner grundlaget for Træfbedømmelsen og vædderauktionen. Bedømmelsen af de nedklippede 

vædderlam, såvel krops-bedømmelsen som pelsbedømmelsen er mere lærerig for tilskuerne end de øvrige bedømmelser, 

der jo forudsætter, at man har fingrene nede i pelsen. 

Afgørende for avlsarbejdet og den kontinuitet vi har opnået, må først og fremmest tilskrives nogle få personer: Per 

Henriksen og Mailis Jepsen har været trofaste rådgivere for bestyrelsen og meddesignere af avlsprogrammet. De har været 

meget betydningsfulde 

På anden vis har svenske Margaretha Kållberg som landsdommer og som dommer på Træffet med nedklippede dyr og 

skindbedømmelse med fast hånd, stor erfaring og viden bidraget til den fortsatte kvalitetsudvikling! af det Gotlandske 

Pelsfår i Danmark. Vi må også huske kropsdommer Bent Christensen, der med stor sikkerhed og lune år efter år har 

fremhævet og påpeget de fremmødte vædderlams kropslige fordele og mangler. Uden dette hold havde vi næppe nået det 

niveau, vi har i dag. Denne udvikling smitter også af på de avlere, der ikke får mønstret, idet vædderlammenes potentiale 

spredes som ringe i vandel Det betyder ikke, at man ikke skal mønstret sine dyr - tværtimod. 

 

Om bladet 

...må jeg sige, at det fortsat er kontaktleddet til foreningens medlemmer. Et godt blad, der med en engageret redaktør og et 

velvalgt trykkeri, har fortsat den gode udvikling og fastholdt sin kvalitet. 

Der er et mindre problem i forhold til stoffet. Det er svært at få medlemmerne til at bidrage med indlæg og billeder. Jeg 

tror, vi må sige, at sådan er det, og så ikke få mavesår af den grund. 

Om PR 

...kan jeg fortælle, at vi i bestyrelsen har talt en del om, hvordan vores får kommer frem i medierne. 

Men vi har ikke fundet de vise sten endnu, og med gratisaviskrigen skal vi næppe forvente at slå igennem i landsaviserne. 

Det giver måske til gengæld en større chance i de mindre, lokale blade? 



Ellers er de, der står på dyrskuerne sammen med foreningens hjemmeside, vores bedste PR-bidrag. 

Om ApS'et 

Er der vel først og fremmest det at sige, at det har været godt, at ApS-be-styrelsen fik løst den noget kaotiske situation, der 

var opstået omkring uldsortering og prisfastsættelse. Det har været en prisværdig indsats, der har været gjort af 

bestyrelsen. Det forekommer svært at vurdere, om ApS'et på sigt vil kunne nå den omsætning og de uldpriser, der tidligere 

har været tale om. Men vi har lov at håbe. 

Om foreningens økonomi 
Med den stigning i kontingentet på 2,5%, der blev vedtaget på generalforsamlingen på Fanø og de mindre justeringer, der 
er gennemført på mønstring, Landsbedømmelse og Træf bedømmelse, foreslår bestyrelsen ikke yderligere 

kontingentforhøjelse i år. Økonomien ser fornuftig ud med et overskud på ca. 20.000 kr. - herom mere under regnskabet. 

Om bestyrelsen 

Kan jeg fortælle, at vi har møder efter behov bl.a. både som heldagsmøder (2) og som telefonmøder (4). Telefonmøderne 

holder vi først og fremmest for at spare kørepenge og forplejning. Der er en god stemning og ansvarlighed i bestyrelsen, så 

opgaverne bliver løst som aftalt. Med så gode folk skal det nok gå fremover. 

Afslutning 

Først et par refleksioner over den tid jeg har været formand. Afsætningen har der været gjort en række forsøg med, når det 

drejer sig om slagtedyr. Alle forsøgene er endt med at være forgæves - enten fordi de rigtige dyr ikke var til salg eller fordi 

de evt. købere ikke kunne afsætte vores dyr. 

Jeg vil opfordre jer rundt omkring til at danne små netværk, der har så meget tillid til hinanden, at de kan afsætte kød i 

fællesskab til slagtere og restauranter. Ellers er der kun det lidt mere bøvlede "stalddørssalg" tilbage, og det sætter et loft 

over antal dyr hos de fleste. Afsætningen af skind ligner for så vidt afsætningen af kød, men er alligevel den del af 

produktionen, der er mest givtig. Uldafsætningen gennem ApS'et fungerer som jeg tidligere har været inde på. 

Tak vil jeg sige til alle de, der i årets løb har givet en hånd med ude i klubberne eller har lagt lokaler til under uld- og 

skindindsamlingen og andet. 

Tak til mønstrerne og deres hjælpere, fordi I ofrer af jeres fritid til dette vigtige arbejde. Tak til Per og Mailis for jeres 

indsats som undervisere på mønstrernes koordineringsmøde, på mønstringskurserne og meget mere. Tak til bestyrelsen 

for et godt og loyalt samarbejde. Tak også til de mange, der i min formandstid har indgået i bestyrelsen. 

Gotlænderforeningen længe leve!! 

 

     Leif Jepsen 

     Formand 

 


