25. generalforsamling 2007
Dette er min første beretning som formand, men det er som bekendt foreningens 25?ende.
Først lidt om det forløbne år, i store træk kan man sige at det er forløbet som det ?plejer?.
Bestyrelsen har holdt møder, møde med vores avlskyndige i januar, hvor vi planlægger årets avlsaktivteter, møde i februar sammen
med Dansk Pelsuld og klubberne. Et møde i juni hvor resten af året planlægges, herunder overordnet planlægning af
mønstringerne og træffet. Endelig har vi holdt et par telefonmøder.
Vi har støttet de fire store dyrskuer med ærespræmier, og heldigvis har mange af foreningens medlemmer udstillet deres
dyr på dyrskuer og diverse fåredage. Det sidste er bestemt ikke bestyrelsens fortjeneste, men vi er glade for den gode
reklame som vores dyr får og at medlemmerne også gør reklame for vores forening. Vi havde planlagt at have nyt PR
materiale klar til dyrskuesæsonen 2007, men måtte erkende at vi ikke havde resurserne til det, det satser vi på at have til
næste år!
Klubberne
Har de fleste steder afholdt skind- og uldindsamlinger, flere steder sker det i samarbejde på tværs af klubberne. I nogle
klubber er der yderligere aktiviteter såsom besætningsbesøg, skindsyningskursus osv., i store træk som det har været de
foregående år. Avlsarbejdet
Når I læser dette er Gårdmønstringerne og de to Landsbedømmelser overstået. Det er sikkert også gået som det plejer,
nogle er blevet positivt overrasket, andre knap så positivt. Det gode ved det er jo at i løbet af et par måneder ? ja så
prøver vi da igen med både gamle og nye kombinationer af væddere og får!
Per Henriksen besluttede sidste år at stoppe som gårdmønstrer og landsdommer efter mange år ihærdig indsats, det er
vist bl.a. noget med nogle heste af islandsk herkomst som kræver mere tid! Per har dog ikke skiftet gotlænderne ud med
islændinge, så vi kan sikkert fortsat få en god snak om pelshåret kvalitet!
Ib Hangård Pultz har sagt ja til at overtage jobbet som landsdommer, Ib har gennem mange år været gårdmønstrer, og
har de seneste år dækket den nordlige del af Jylland sammen med Helle.
Mailis Jepsen fortsætter som gårdmønstrer og Landsdommer, i 2007 har Mailis endda været i Sverige og fungere som
Riksdommer, så nu er svenskerne begyndt at hente dommere i Danmark!
Endelig har vi i 2007 fået ?udruget? et kuld nye mønstrere der har været med rundt som mønstringsaspiranter i 2006 og
2007. Dermed er vi næste år dækket bedre ind, men specielt i Jylland kunne vi godt bruge et par stykker mere, så hvis
der er nogen der har lyst, så sig endelig frem.
Margaretha Kallberg har også i 2007 fungeret som svensk landsdommer til Landsbedømmelserne, og Margaretha vil
sammen med Bent Christensen være dommere til Træffet.
Bladet
er stadig bindeleddet i foreningen, og vil sikkert stadig være det i årene fremover. Anne Hjelm Jensen har som redaktør i
det forløbne år igen kæmpet med at fylde bladet, forsøgt at skaffe annoncører og kæmpet med diverse skribenter om at
overholde tidsfrister. Det gælder os alle, at vi kan gøre livet lidt nemmere for Anne ved at sende tingene som vi har lovet!
ApS?et
kæmper også! Jeg deltog på Dansk Pelsulds generalforsamling i marts, meldingen herfra var, at der må ske noget i løbet
af det næste år hvis ikke firmaet må lukke! Problemet er bl.a. den gamle gæld i form af uldpenge til avlerne fra 1999 til
2003 som gør at der ikke er frie midler til nye aktiviteter. Men ApS?ets bestyrelsen har ikke givet op, og prøver at få
skuden på ret køl igen. Husk at vi alle kan være med til at hjælpe ved at indlevere vores uld (så husk at møde op ved
indsamlingen i november), og ikke mindst ved at købe ApS?ets produkter.
Foreningens økonomi
ser fornuftig ud, på trods af et lidt vigende medlemstal, men bestyrelsen har fortsat fokus på foreningen udgifter. Så vi
alle får så meget for pengene som muligt!
Som jeg startede med, så er meget gået som det ?plejer?, og så er der alligevel nogle ting som bestemt ikke har været
som det ?plejer?!
For det første havde vi jo pludselig ikke den formand som vi ?plejer? (i hvert fald for de fleste af os!) Vi har i det forløbne
år også fået ny webmaster, Lene Skovgaard, og vi har fået ny kasserer, Ingrid Joensen.
Vi har igen fået mulighed for at få en t-shirt med foreningens logo på (og til den kommende sæson lidt varmere
beklædning med det samme logo!)
Vi har fastlagt vores fælles ejererklæring som vi anvender til Landsbedømmelserne og til Træffet.
Vi vil i år forsøge at få mere fokus på brugen af scanningstallene fra Landsbedømmelserne (det har vi nu gjort før!)
Og endelig har det være foreningens 25. år!
- Meget er nået gennem de 25 år siden en flok entusiastiske gotlænderavlere mødtes til stiftende generalforsamling den

9. oktober 1982 på Hybylund Hotel ved Fredericia.
Meget har været prøvet i de 25 år, og meget af det er lykkedes.
Gotlænderne har fundet deres plads i Danmark, ikke kun i ?vores? udgave som en fantastiske producent af uld, skind og
kød, men også anerkendt som en af de bedste racer til brug til moderfårskrydsninger hos de lammeproducenter der laver
krydsningslam.
Med hensyn til pelskvalitet kan vore bedste dyr i dag sagtens måle sig med de bedste i Sverige og vi er verdens største
Gotlænderforening (målt i antal medlemmer)!
Jeg synes vi har meget at takke dem for som har taget slæbet gennem de 25 år, i alle hjørner af foreningen, både de
som er blevet ?pensioneret?, og de som stadig er aktive i foreningen.
Jeg vil slutte med at ønske alle i foreningen tillykke med de 25 år, jeg glæder mig til de næste 25!
Jens Bonderup Kjeldsen
Formand

