Årets generalforsamling er den 21.
i Gotlænderforeningens levetid, og det er 10. gang, jeg aflægger beretning. Man kunne sige, at det er et minijubilæum
og samtidig ny rekord i klæbning til formandsposten. Foreningens bestyrelse forsøger - dels gennem bladet, dels
gennem møder og gennem hjemmesiden www.gotlam.dk, - at holde medlemmerne orienterede om, hvad der rører sig
omkring det Gotlandske Pelsfår i Danmark.
Siden sidst i bladet kan måske også siges at være brudstykker til en beretning. Jeg føler det ikke vanskeligt at aflægge
beretning for en velfungerende bestyrelse for en velfungerende forening. Vel kan det være, at der ikke er så meget at
berette om, som hvis der var mange, store problemer og konflikter. Vi har heller ingen fjender, som jeg kan falde over kun venner, som man skal sige tak til, - tak for samarbejde, støtte og hjælp. Meget kunne berettes om det, men jeg skal
til sagen: formandens beretning 2003.

Om medlemstallet
kan jeg fortælle, at vi pr. 30.juni 2003 havde et medlemstal på 518. En tilbagegang på 29 fra året før, men 9 flere end det
foregående år. Sagt på en anden måde ligger medlemstallet stabilt på godt 500, og det er det, vi skal lægge den
økonomiske kurs efter med hensyn til foreningens aktiviteter. Jeg synes alligevel, det er godt gået, at vi i en tid med
stigende bureaukratisering omkring husdyravl og fødevareproduktion, bl.a. øremærkerne og flyttebestemmelserne, kan
fastholde medlemstallet.
Jeg tror imidlertid, at vi må søge at leve med bestemmelserne, fordi ingen p.t. kan hamle op med den mediebårne
politisering, som præger vor tid meget stærkt.

Om klubberne
må det fortsat siges, at der - bortset fra uld- og skindindsamlingen - er meget få eller ingen aktiviteter i de fleste klubber.
Klub Sydsjælland og i nogen grad klub Østjylland har fortsat gode aktiviteter for medlemmerne.
Jeg vil dog gerne benytte lejligheden til at takke “klubformændene” for deres indsats og for fremmøde til det årlige
dialogmøde med bestyrelsen og repræsentanter for APS’et. Sidstnævnte møde, der holdes den første søndag i februar,
er et godt møde med gode muligheder for bestyrelsen for at komme til at vide mere om, hvad der tales om blandt
medlemmerne.
Meninger og holdninger mødes og brydes, som de skal i en demokratisk organisation.

Om avlsarbejdet
må siges, at vi har fulgt det koncept, der har været gældende i de seneste år.
I år har vi efter flere års overvejelser dog fjernet kravene om antal søskende, for at kunne deltage i eksteriør- og
pelsbedømmelse samt vædderauktion.
Begrundelsen er indlysende, idet frugtbarheden generelt set ikke er et problem for det gotlandske pelsfår - snarere det
modsatte. Vi er mange, der vånder os over de mange trillingefødsler. Desuden har reglen holdt rigtig gode avlsvæddere
ude, - især efter genindførsel af vædderauktionen.
Traditionelt består avlsarbejdet af gårdmønstringen, som er en vejledning for den enkelte avler, af landsbedømmelsen,
der udsøger de bedste vædderlam, og er dermed en vejledning for de, der skal vælge eller vælge at købe en ny vædder
og træfbedømmelsen, der er en helhedsbedømmelse af årets vædderlamselite, og dermed et kvalifceret oplæg for
købere på vædderauktionen.
I 2002 var antallet af besætninger, som det vil fremgå af regnskabet, det laveste i mange år.
68 besætninger mod 128 året før. Hvad kan forklaringen være på det, og hvordan får man det ændret?, må vi spørge
hinanden om. Derimod var antallet af landsbedømte lam ikke bemærkelsesværdigt, - snarere gennemsnitligt. Foreningen
er i avlsarbejdet meget glade for de mange avlere og andre, der hjælper til ved gårdmønstringen, ved
landsbedømmelsen og ved træffet, og bestyrelsen vil derfor gerne takke for håndsrækning og husrum.
Landsdommer Margareta Källberg og kropsdommer Bent Christensen vil også være til stede ved årets træf, og med hver
deres kapacitet gøre det at se på vædderlam til en unik oplevelse.
Foreningen er taknemmelig for, at Per Henriksen og Mailis Jepsen år efter år bistår os med at holde en høj og kvalificeret
kurs i avlsarbejdet. Se det er “smagsdommere”!

Om bladet
kan jeg fortælle, at Anne Hjelm Jensen er ansat som redaktør, og at hun fortsat brænder for sagen. Bestyrelsen så
gerne, at medlemmerne bidrog med flere indlæg og historier, men sådan er det nok altid? Udgiften til bladet er kraftigt
stigende, nemlig med godt 12.000 kr. eller ca. 16%, og selv om annonceindtægterne er steget med ca. 10.000 kr. , så
bør vi drøfte, om ikke den stigende anvendelse af IT - især hjemmesiden - kunne give anledning til at reducere bladet, og
dermed udgifter til redaktør og trykning.
Jeg vil gerne drøfte denne problemstilling på generalforsamlingen, idet hjemmesiden naturligvis også koster. Hvis vi ser
bladet og hjemmesiden under et, vil udgiften være en stigning på små 20.000 kr., hvoraf halvdelen i 2002/3 hentes ved
øgede annonceindtægter.
I den sidste ende er det et spørgsmål om prioriteringer, og der er også andre håndtag, der kan skrues på. Så da bladet
berører alle medlemmerne, er det meget vigtigt at få tilkendegivelser fra så mange som muligt om dette spørgsmål.

Om PR
kan det berettes, at vi i det forløbne år har brugt midler til at få renoveret hjemmesiden, til at ansætte en webmaster, til
ærespræmier på dyrskuer, til et tilskud til bornholmske avleres deltagelse i Sjællandsskuet, til tilskud til stand på skuet i
Herning. Fin PR for det Gotlandske Pelsfår har der været på landets dyrskuer. Til lykke med de fine resultater.

Om ApS’et
skal berettes, at foreningen på baggrund af sidste års opbakning på generalforsamlingen har lånt ApS’et 100.000 kr..
Lånet er rente- og afdragsfrit i 3 år, dvs. indtil 2006, hvorefter det forrentes med 3% og afdrages over 3 år. ApS’et har
lovet bestyrelsen en skriftlig redegørelse for den hidtidige effekt af kapitaltilførslen. Redegørelsen er ikke nået frem, så
den kunne omtales her i den skriftlige beretning.
Vedrørende den kaotiske situation omkring uldpriser, blev det på ApS’ets generalforsamling i marts 2003 oplyst, at
afregningen for 2002-ulden ville blive på 10 kr. pr. kg.
Jeg håber, at ApS’et må komme på fode, og at vi inden alt for mange år igen vil kunne hæve uldprisen.

Om økonomien
kan oplyses, at overskuddet på ca. 24.000 kr. måske i virkeligheden dækker over et lille underskud, idet der ikke er
afregnet med web-master, og et forventet underskud på sidste års træf på Fanø, idet regninger og regnskab ikke
foreligger på nuværende tidspunkt.
Hertil kommer, at der blandt indtægterne er en engangsindtægt på ca. 22.500 kr., som er afregning for restlager af
kogebøger fra ApS’et.
Disse forhold vil kassereren orientere mere detaljeret om på generalforsamlingen.
I det kommende år vil vi få nogle udgifter i forbindelse med genotypebestemmelse af vædderlammene, der kommer på
landsbedømmelse. Jeg har aftalt med Fødevareministeriet, at de betaler laboratorieundersøgelserne af blodprøverne, og
at vi betaler dyrlægerne for udtagelse og forsendelse af blodprøverne til DVI. Genotypebestemmelsen går i korthed ud
på at måle, hvor resistente vore dyr er overfor Scrapie. Når resultaterne foreligger skal vi se, om der kan opstilles et
realistisk avlsprogram, som over en årrække kan øge det Gotlandske Pelsfårs resistens overfor Scrapie.
Alt det vil der komme mere om.
Foreningen skiftede 1. januar 2003 kasserer, idet Peter Hansen på grund af for stor arbejdsbyrde ønskede at ophøre. Vi
ansatte Lisbeth Færch Gjerulff. Vi siger tak til Peter og byder Lisbeth velkommen. Det er mit indtryk, at Lisbeth er ved at
få rigtig godt fat i opgaverne, som hun løser solidt og hurtigt.

Om bestyrelsen
kan fortælles, at vi har afholdt 4 heldagsmøder og 3 telefonmøder, - herudover har jeg deltaget i møde med Dansk
Fåreavl og forhandlet med forskellige centrale myndigheder, især om det kommende avlsprogram.
Bestyrelsen har med en passende omhu passet foreningens opgaver, - naturligvis efter evne.
Afslutning
Jeg vil slutte beretningen med at takke for samarbejdet i bestyrelsen, med redaktør, kasserer, web-master, APS’et,
klubformænd, avlsrådgivere, mønstrere med hjælpere, m.fl.
Vel mødt til generalforsamlingen i Knabstrup.
Formand Leif Jepsen

