26. generalforsamling 2008
Sidste år indledte jeg min beretning med at sige at året var forløbet ?som det plejer?, det har det ikke gjort denne gang!
-Bestyrelsen har holdt møder, januarmødet med planlægning af årets avlsaktiviteter, februarmødet sammen med Dansk
Pelsuld og klubberne, junimødet hvor resten af året planlægges, herunder overordnet planlægning af mønstringerne og
Træffet. Derudover har vi holdt et par telefonmøder. Desuden har bestyrelsen brugt en del tid på ApS?et, mere om det
senere! I 2008 har vi støttet de fire store dyrskuer samt dyrskuet på Bornholm med ærespræmier. Med skam må jeg
erkende, at vi heller ikke fik det nye PR materiale klar til dyrskuesæsonen 2008, vi håber at kunne præsentere et udkast i
forbindelse med Træf 2008.
-Klubberne-har 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 som de
foregående år.
-Avlsarbejdet
-Antallet af besætninger der deltager i gårdmønstringerne ligger stabilt på ca. 60. Der var enkelte nye besætninger som
tog imod tilbuddet om (næsten) gratis gårdmønstring i 2008. Jeg vil igen opfordre flere til at deltage i gårdmønstringen,
det er en rigtig god hjælp for den enkelte besætning med hensyn til at vælge avlsdyr, og de rigtig gode mønstrer vi har,
kan også give nogle gode råd om hvilken type vædder som passer lige præcist til besætningen. Vore nye mønstrer har i
år været på ?egen hånd?, så presset er lettet lidt på ?de gamle?, men især i Jylland kan vi godt bruge et par stykker
mere, så hvis du har lyst til at komme i gang med mønstring, så sig endelig til. Ib Hangård Pultz overtog sidste Per
Henriksen, men har desværre måttet melde fra pga. nyt arbejde. Heldigvis sagde Trine Lund ja til at tage en tørn som
Landsdommer sammen med Mailis Jepsen. Margaretha Kallberg har også i 2008 fungeret som svensk landsdommer til
Landsbedømmelserne, og Margaretha vil sammen med Bent Christensen være dommere til Træffet.
-Bladet
-Bladet har igen i det forløbne år været bindeleddet i foreningen, og Anne Hjelm har som redaktør i det forløbne år igen
fyldt bladet med artikler, skaffet annoncører og kæmpet med diverse skribenter om at overholde tidsfrister. På sidste års
generalforsamling blev der spurgt om det var muligt at få tilsendt bladet elektronisk, der har ikke været flere
forespørgsler, så bestyrelse har ikke lavet nogle tiltag endnu.
-Hjemmesiden
-Hjemmesiden har i det forløbne år været ramt af hackere flere gange, det endte med at vi skiftede webhotel, idet vores
udbyder ikke kunne leve op til de krav som vi stillede med hensyn til backup i forbindelse med at siden blev hacket. Vi
har også fået ny webmaster, idet Søren Hansen har overtaget jobbet efter Lene Skovgaard. Søren og Esben Lyngsaa
Madsen (fra bestyrelsen) arbejder i øjeblikket med at designe en ny hjemmeside, som forhåbentligt vil dukke op i løbet af
vinteren. Bestyrelsen blev sidste år opfordret til at lave et elektronisk diskussionsforum. Det er sket, og siden november
2007
har foreningens medlemmer kunnet drøfte alt ?got? på ?GotSnak?. Det har dog heller ikke været uden problemer! Men
forummet ligger nu på sit eget domæne www.gotsnak.dk, og ser ud til at køre planmæssigt, og der er plads til flere
medlemmer!
ApS?et
ApS?et måtte i 2008 kaste håndklædet i ringen! ApS?ets bestyrelse har gennem de seneste par år gjort opmærksom på
at økonomien var meget presset, og hvis ikke omsætningen blev øget væsentligt, ja så måtte man lukke. Dette lykkedes
ikke, og derfor blev der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i marts 2008, her blev bestyrelsens forslag om
nedlæggelse ikke vedtaget, og det blev besluttet at kigge på alternative muligheder endnu engang. Der var ingen tvivl
om at den nuværende drift ikke kunne fortsætte, der var alene tale om evt. at fortsætte selskabet, evt. med mindre eller
slet ingen aktiviteter. Efter en del genvordigheder, som jeg har beskrevet i tidligere numre af Gotlænderbladet, lykkedes
det at få gennemført endnu en ekstraordinær generalforsamling i juli, hvor det blev vedtaget at afvikle driften pr 31.12
2008, forsøge at få en aftale med Hjelholts Uldspinderi om at fortsætte produktion af gotlændergarnet under navnet
?Dansk Pelsuld? og endelig fortsætte ApS?et i en reduceret form med meget begrænsede aktiviteter. Der holdes ny
ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med Træffet, for at få vedtaget nye vedtægter, og få valgt en ny bestyrelse.
--Økonomi
Foreningens økonomi Er lidt presset og bestyrelsen har fortsat fokus på foreningen udgifter. Et lille tiltag er, at vi nu
forsøger at afholde vores telefonmøder via programmet Skype, hvilket betyder at vi stort set kan gøre det gratis!! Vi skal
have vurderet om vi kan optimere vores ?drift? på flere områder.
Og så alt bøvlet! Bluetongue, transportregler, transportautorisation, osv. ? listen er lang over ting som vi bliver belemret
med, og som vi helst ville være fri for. Det er jo ikke for at udfylde diverse skemaer, at vi har valgt at have gotlændere!!
Men som vi godt ved, så er vi nødt til at lære at leve med det, og det viser sig jo heldigvis at mange af disse ting ikke er

så slemme, når man får taget hul på det. Bestyrelsen forsøger at påvirke de steder vi kan, og hvis I har gode ideer til,
hvordan vi kan hjælpe hinanden med løse nogle af opgaverne, så lad os høre! Jeg sidder og skriver dette lige efter
Landsbedømmelsen, hvor det igen var en fornøjelse at se hvor højt et niveau de bedste vædderlam har, og der er
mange af dem!
Og husk at mange af dem er til salg på vædderauktionen, så mød op på Mors, og sørg for have plads i traileren.
-Jens Bonderup Kjeldsen
Formand

