Forkvindens beretning - generalforsamling 2019
Da regnen kom i august sidste år, fik vi en eksplosiv vækst på græsmarkerne, og alle åndede lettede
op med udsigt til, at vi kunne stoppe med den daglige tilskudsfodring. Det betød også en
opbremsning af den voldsomme prisudvikling på grovfoder.
Mange parasitter blev brændt af i løbet af juni/juli måned, så trods sparsomt med foder klarede får
og lam sig noget bedre end forventet. De besætninger, som systematisk havde tilskudsfodret, kunne
så begynde slagtning allerede i august 2018. Det meget græs i september betød også, at avlsdyr kom
i godt hul og dermed en bedre læmmesæson i foråret 2019.
Nogle kunne tage et flot 2. slæt de første 2 uger af september indenfor 2-3 dage. Der blev mange
steder høstet grovfoder helt ind i oktober måned. Vinteren blev generelt mild, og besætninger, der
klipper inden læmning, hvor dyrene kan gå ind, kunne med sindsro klippe allerede fra engang i
februar, og vi fik ikke de farlige døgn med nedkøling af tidligt fødte lam.
Sommeren bød så igen på udfordringer, men med helt andre udsving i nedbør og meget skævt
fordelt på landsplan. Trods en del regn i foråret, var vandbanken i jorden meget lille og mange
oplevede nogle tørkeperioder i juni/juli/august, hvor man måtte tilskudsfodre. De hyppige skift i
foderplanen, dvs. perioder med græs og så tilskudsfodring har flere steder sat sine spor på
lammenes tilvækst. Vores dyr kræver gradvis tilvænning, og de mange skift i miljøet har sat sine
spor på tilvækst og pels. Vi har også her i sommer set omfattende udbrud af Hæmongus/blodorm,
hvor medlemmer har mistet lam og får. Her på Sydvestsjælland er der først for alvor kommet gang i
græsset her medio/ultimo august efter en tør juli måned.
Bank
På sidste år generalforsamling var det et ønske, at vi forlod Danske Bank. Vi har her i foråret skiftet
til Sparekassen Sjælland og Fyn, en lokalbank uden aktieoptioner til chefer og som støtter lokale
aktiviteter. Samtidig har vi sikret, at der ved større udbetalinger skal være en medunderskriver og at
alle indbetalinger ved skindind- og udleveringerne sker direkte til nogle underkonti/klubkonti i
foreningen. Ikke fordi vi har haft problemer tidligere, men i det øjeblik der sker en klubformand/
kvinde noget, har vi ikke mulighed for at disponere over de relative store beløb, der indbetales især
ved skindafhentningen.
Medlemstilbud, PR m.v.
I efteråret 2018 fik vi trykt og distribueret vores 3 nye gratis foldere - om vores får, uld- og skind og
kød. De blev dels udsendt ved indmeldelse, Træf samt ved uld- og skindindsamlingen. Der var
genvævning af vores smukke klassiske plaid i de 3 naturfarver til julesalg og julegaver. Vi gav igen
i år plaiden som generel ærespræmie på 4 dyrskuer. Nogle af vores medlemmer fik præmier på
dyrskuer. Vores hjemmeside er takket være vores kasserer blev forbedret.
Af de 48 besætninger, der deltog i Fårets Dag (påskelørdag) var der 13 besætninger, der havde
Gotlændere helt eller delvis. Desværre kun 3 besætninger i det jyske.
Vi fik genoptrykt vores flotte grå bæreposer, samt som noget nyt T-shirts med logo, som kan købes
på Træf og i vores nye webshop.

Vi fik fornyet aftalen om rabat ved indkøb af Pioner Stensalt nr. 2 hos Azelis samt ved indkøb hos
de lokale Land & Fritid butikker. Aftalen med de 2 fåreklippere om rabat ved medlemsskab blev
ligeledes forlænget. Præmier til Træf 2018 til vores 3 bedste væddere blev sponsoreret af DLG.
Vi røg også ind i nogle problemer omkring køb og levering af de gode billigere hollandske
øremærker fra Scanfarm. MS Schippers danske afd. har lovet, at der inden næste sæson ligger en
løsning, formodentlig en webshop, hvor vi kan købe MS Midi Conventionel, 2 pair uden lang
leveringstid.
Avl
I sidste sæson satte vi fokus på vores mønstrere og aspiranter, dels ved at sikre en lidt bedre
afregning af deres mange timer, men også tilbyde kurser i mønstring enten her eller i Sverige. Det
lykkedes så, at 4 kom afsted her i august til Sverige. Se referat i bladet.
På generalforsamlingen sidste år besluttedes at opstarte et insemineringsprojekt, hvor vi samlede en
række moderdyr til inseminering med svensk sæd hos en af vores medlemmer, der er
kvæginseminør. Vi fik i den proces lavet nogle fodfejl, hvor vi ikke var tilstrækkelig
opmærksomme på, at vores får faktisk er lidt mere følsomme overfor skift i omgivelser og resultatet
derfor var ringere end forventes. Det har betydet, at vi i bestyrelsen besluttede at være lidt mere
omkostningsbevidste og "gå på 2 ben ", dvs. at vi i den kommende sæson "kun" yder tilskud til 3
strå frossen sæd pr. medlem til inseminering hos Ib i Himmerland og til ejerinseminering.
Derudover betales et lovpligtigt kursus ved ejerinseminering i Sverige, under forudsætning af
deltagerne er behjælpelig med fremtidig ejerinseminering.
På vædderauktionen sidste år havde vi også for første gang salg af tidligere træfbedømte voksne
væddere, så vi i højere grad sikrer at gode væddere ikke bare slagtes, men arbejder videre i nogle
besætninger, der satser på en bedre pelskvalitet. Det gentager vi også i år.
Dansk Pelsuld ApS
Dansk Pelsuld ApS, vores tidligere anpartsselskab, blev lukket for nogle år siden. Men det er en
langsommelig affære at få afviklet et sådant selskab med mange anpartshavere. Sagen har ligget hos
advokat/kurator i en årrække, men nu er anpartsselskabet endelig afviklet og foreningen har
overtaget den tilbageblevne egenkapital på 124.000 kr. på en særkonto. Vi har desuden omkring
10.000 kr. til gode hos skat. Tak til vores kasserer Søren Hansen, som har gjort en stor indsats for at
få en løsning på sagen, der har trukket ud i årevis.
Anvendelsen af de overførte midler foreslås diskuteret på generalforsamlingen. Der kan være
anpartshavere, der ønsker at få indløst sine anparter. Vi påregner, de kan indløses til ca. 240 kr. ved
fremsendelse af anpartsbevis til kassereren. Det vil være bestyrelsens forslag, at vi på
generalforsamlingen beslutter at anvende midlerne til særskilte projekter. Flere har tilkendegivet, at
indløsning af en anpart på så lavt et beløb er administrativt for krævende og vi hellere bruger
pengene i fællesskab.
Det landspolitiske
På sidste års generalforsamling besluttedes, at foreningens medlemmer blev genindmeldt i
Brancheforeningen Får og Geder i 2019. Vi har på bestyrelsesmødet i juni 2019 vurderet, at vi

afventer en evt. genindmeldelse i 2020 og behandling af punktet på vores kommende
generalforsamling. Inden generalforsamlingen i Brancheforeningen Får og Geder november 2018
havde den daværende formand meddelt, at han og en række bestyrelsesmedlemmer fra
lammeproducenterne trak sig. På generalforsamlingen indvilligede undertegnede at påtage sig
forkvinde posten og arbejde for at få etableret et bredere samarbejde på tværs af racer og
fåreorganisationer.
Bestyrelsesarbejdet har ligget relativt stille, da det tager tid at få etableret nye kontakter til andre
fåreavlere og organisationer. Vores kontingentindbetaling fra 2017 er stadig intakt. Status for
arbejdet i Brancheforeningen gives på generalforsamlingen. Arbejdet i Brancheforeningen omkring
transportregler, Maedi-Visna programmet, ulveproblematikken og samarbejdet omkring Fårets Dag
har løbende været gengivet i Gotlænderbladet.
Klima
Det er vist første gang vi som fåreavlere har været på forsiden af en hovedavis her i foråret
"Lammekød den store klimasynder". Siden har debatten rullet heftigt og mere eller mindre
følelsesladet. Vi er nu i den fase, hvor der bliver sat fokus på konkret viden og information. Derfor
har vi også valgt at få lagt et indlæg om klimavenlig lammeproduktion ind lørdag eftermiddag på
vores Træf 5.oktober. Tidligere lektor på Landbrughøjskolen Hans Ranvig, der har forsket i fodring
af får vil komme ind på hvilke tiltag, vi som producenter kan tage for at bidrage til en mere
klimavenlig produktion. Hans er samtidig vores kropsdommer om formiddagen, så der bliver rigelig
tid til en god snak.
Der har allerede været holdt klubarrangementer i besætninger som praktiserer holistisk afgræsning,
som er en mere klimavenlig produktionsform. Vi er i bestyrelsen meget opmærksom på
problemstillingen og så snart vi har lidt mere hold på de faktuelle ting, kunne det være relevant at
Gotlænderforeningen måske også markerede sig i den aktuelle debat.
Vækst i medlemsskaren
I forrige periode havde vi en tilgang af medlemmer på omkring 20% og blev omkring 350
medlemmer. I den forgangne sæson 2018/2019 har over 34 meldt sig ind. Men som alle andre
foreninger sker der også udmeldelse. Hos os er det typisk grundet ophør med fårene. Ingen tvivl
om, at vi fortsat virker som en attraktiv forening, godt organiseret, et godt blad og nyhedsbreve,
aktiv Facebook gruppe, medlemstilbud i form at produkter og rabatter, kurser/temadage osv. og
ikke mindst vores fælles garvning af skind.
Det høje aktivitetsniveau
Til forskel for mange andre fåreorganisationer har vi et meget højt aktivitetsniveau og det beror på
flere ting.
For det første har vi en aktiv bestyrelse, som brænder for vores dyr og gerne ser at foreningen
udvikler sig og der tages nye initiativer. Tiltag, hvor jeg som forkvinde oplever at nystartede
projekter er i gode hænder.
Desuden har vi i de sidste mange år haft en kasserer Søren Hansen, som går lidt stille med dørene,
men som udover at være god til at passe på pengene, er webmaster og holdt ud, så vi fik lukket

vores ApS. Tak for det Søren og også tak for at vores daglige samarbejde fungerer så godt, og bliver
løst uden brug af mange ressourcer.
Så er der hele avlssiden, hvor mønstringskoordinatorer, mønstrere, nye mønstringsaspiranter og
skrivere, samt planlæggere af de 2 Landsbedømmelser samt Træf arbejder engageret og
resultatorienteret. Alt sammen noget som er et kerneområde i foreningens arbejde med at udvikle og
bevare vores race.
Så er der de medlemmer som man møder i de regionale områder.
Mange har været klubformænd/kvinder i rigtig mange år, og fortsat formår at udviser stor vilje og
engagement til fortsat at påtage sig den arbejdskrævende uld- og skindindsamling. Så er der
kommet nye friske kræfter i Himmerland og Vestsjælland, hvor vi andre skal til at kridte skoene for
at følge med den nye forkvinde i Holbæk.
Tak til jer alle. Det har være en fornøjelse at være forkvinde i den forgangne sæson. Vi ses
forhåbentlig til Træffet i Østjylland og hav en god slagtesæson.
Anne Hjelm
Forkvinde

