Årets generalforsamling den 20.
i foreningens levetid - altså et lille jubilæums år bringer mig et par reflektioner: For 20 år siden var jeg næsten 50 år og
for 20 år siden flyttede vi til det sted, hvor vi nu bor. Jeg håber, at rigtig mange vil møde op til et par festlige og
udbytterige dage på Fanø. Niels og Lis Brink har længe arbejdet på at få det hele til at klappe, så det kan vi være sikker
på det gør. Tak for det.

Om medlemstallet
kan jeg fortælle, at vi fortsat ser ud til at have godt 500 medlemmer, mere præcist 540, hvilket giver baggrund for en
fornuftig økonomi, men ikke nødvendigvis en for høj medlemsaktivitet.

Om klubberne
må der fortsat siges, at der er tale om et meget forskelligt engagement og aktivitetsniveau. Fra Vestjylland, der ikke p.t.
kan stille en kontaktperson eller indsamle uld og skind, til Fyn, der har droslet ned til at kun at indsamle uld og skind.
Især klub Sydsjælland og Østjylland kan fortsat samle medlemmer til forskellige aktiviteter. Fyn har på den baggrund
også måttet sige fra overfor at stå for Træffet i 2003., hvor det igen bliver Sjællands tur. Bestyrelsens møde med
“klubformændene” hvert år i februar måned har heldigvis fortsat et pænt fremmøde. Det er et meget vigtigt møde for
bestyrelsen, der her får både ris og ros og ikke mindst gode ideer til det videre arbejde. Vedrørende skindindsamlingen
bør det drøftes, om den reorganisering af ApS’et, der formodes at være på vej, bør medføre, at klubberne selv tager sig
af forsendelsen til Tranås m.v., hvilket vil kunne betyde at garveprisen kunne blive lidt mindre. Bestyrelsen vil gerne
takke de altid tjenstvillige klubber for deres indsats, så forskellig den end er.

Om Avlsarbejdet
kan det oplyses, at vi har fulgt det koncept vi har haft i de seneste år, med små justeringer år for år, hvad der må siges at
være en god ting, da for mange ændringer let giver forvirring. De elementer, der indgår i avlsarbejdet, er gårdmønstring
af alle lam - en vejledning for den enkelte avler, landsbedømmelse af de bedste vædderlam - en vejledning for de, der
skal vælge en ny vædder, træfbedømmelse, der er en helhedsbedømmelse af vædderlamseliten og et kvalifiseret oplæg
til årets vædderauktion. Bestyrelsen er tak skyldig til de mange, som tager deres tørn ved de forskellige bedømmelser.
Det være sig koordinatorerne, skriverne, mønstrerne, medhjælpere til landsbedømmelserne, landsdommere ved træffet,
svenske Margareta Källberg og uforlignelige Bent Christensen. Hertil kommer de seneste års suveræne
“smagsdommere” Per Henriksen og Mailis Jepsen. Om samarbejdet med Dansk Fåreavl og andre relevante
organisationer må siges, at når der er fælles interesser eller behov, så er der ingen problemer.

Om bladet
kan fortælles, at det skiftede redaktør 1. januar 2002, hvor det så var meningen, at Aase Nikolajsen og Anne Hjelm skulle
stå for layout og redaktion, men Anne har måttet klare det hele sammen med trykkeriet, hvilket efter min mening er sket
uden nogen form for kvalitetsfald. Tak for det. Må jeg her ære Aase’s minde.

Om PR
De påtænkte fremstød er ikke blevet til noget, og det er der mindst to grunde til. For det første viste det sig, at den ITildsjæl blandt vore medlemmer, trods hans udsagn om det modsatte, ikke har kunnet afse tid til opgaven med at
modernisere foreningens hjemmeside. Der gik en rum tid med at få en erkendelse af det. Det skal her fremhæves, at
foreningen ikke har midler til at købe et almindeligt professionelt firma til opgaven. For det andet kom der meget
dramatiske meldinger om ApS’ets afsætningsvanskeligheder, hvilket dels gjorde udsigterne til fælles investeringer ret
udsigtløse, dels var der udsigt til, at foreningen må træde til med lån, hvis ApS’et skulle overleve. Bestyrelsens PRaktiviteter har derfor begrænset sig til en landdækkende annoncekampagne om salg af avlsdyr, og en omredigeret pjece
“Alle kan spise Gotlam”.

Om ApS’et
må siges, at dette års generalforsamling dels markederede en ny kurs, hvad angår afregning for uld, - dels tydeliggjorde,
at ApS’et er i betydelige økonomiske vanskeligheder. Flertallets beslutning om, kun at sikre uldprisen med minimum
verdensmarkedsprisen på almindelig uld er samtidig et signal om, at det gotlandske pelsuld ikke er noget særligt, men
blot kan afregnes til almindelig markedspris. Denne holdningsændring vil kunne medføre, at det kan blive vanskeligt at få
foreningens medlemmer til at understøtte ApS’et, - både hvad angår uldindsamling og økonomisk støtte i form af køb af
anparter og produkter samt lån fra foreningen. Ser man på de beskrivelser, vi har lavet af vores dyr, må ApS’ets
generalforsamlings beslutning ses som en underkendelse af udsagnene om, at “det gotlandske pelsuld er glansfuldt,

lblødt og krøllet, hvorfor garnet får et smukt farvespil og en karakteristisk silkeagtig glans og blødhed”. Vi skal på
generalforsamlingen tage stilling til en ansøgning fra ApS’ets bestyrelse om et lån på ikke under 100.000 kr. af
foreningens formue. Lånet skal finansiere et forsøg på nedbringe produktionsomkostningerne samt øge omsætningen.

Om bestyrelsen
Bestyrelsen har afholdt 4 heldagsmøder og 3 heldagsmøder med særlige formål. Herudover har der været telefonmøder.
Hovedtemaerne på møderne har dels været avlsarbejdet, dels drøftelse af, hvordan vi kunne bistå ApS’et med at få
rettet kursen op. Bestyrelsen har i de senere år ændret på sine traditioner om, at suppleanterne ikke deltog i
bestyrelsesmøderne. Dette har ikke været særlig vellykket, og jeg vil derfor anbefale, at man fremover går tilbage til den
gamle model, hvor mødedeltagerne er bestyrelsens medlemmer plus kassereren. Det er ikke på nuværende tidspunkt
klart for mig, hvor mange af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, der genopstiller, men dette vil naturligvis blive
afklaret inden generalforsamlingen.

Om økonomien
kan det oplyses, at vi også i år slutter med et pænt overskud på 8.000 kr. Samtidig har vi ikke, som nævnt under PR,
brugt de afsatte midler på 30.000 kr. Nærmere om økonomien vil fremgå af regnskabet. Budget for 2002/2003 vil blive
uddelt på generalforsamlingen. Jeg vil gerne slutte med en stor tak till bestyrelsens medlemmer, til avlsrådgiverne,
redaktørerne, ApS’et, klubformænd, mønstrene, dommere og alle samarbejdspartnere for et godt samarbejde og
hjælpsomhed. Vel mødt på generalforsamlingen.
Leif Jepsen, formand

