Formandens beretning til generalforsamling 2010
Endnu et ”Gotlænderår” er gået, og det er tid til at gøre lidt status, og kigge lidt frem!
Bestyrelsen
Har afholdt de ”sædvanlige” møder, dog med den forskel at januarmødet blev sneramt, så det blev
først holdt i marts! Vi har fortsat fokus på foreningens omkostninger, og bl.a. har vi forsøgt at
bruge Skype til vore telefonmøder, dog med lidt blandede erfaringer, vi har lidt teknik vi skal have
optimeret!
Vi er ikke selv helt tilfredse med den måde vi får fulgt op på vore på vore beslutninger, vi vil prøve
at ændre på nogle rutiner.
Klubberne
Som sædvanligt er der forskel på aktivitetsniveauet i de forskellige klubber. Et par klubber har
startet ERFA grupper op, eller har arrangeret besætningsbesøg efter i flere år ikke at have forsøgt
den slags aktiviteter, og det kunne godt tyde på at der er et behov for dette, det var måske en ide
for andre klubber?
Avlsarbejdet
Har i det forløbne år fulgt den model som efterhånden har kørt i mange år. Der er stadig plads til
flere besætninger deltager i gårdmønstringen, det er en fantastisk god hjælp til at udvælge de
rigtige avlsdyr.
Vi har set et fald i antallet af vædderlam der deltager på Landsbedømmelserne, især på Sjælland,
uden vi rigtigt har kunnet finde begrundelsen? Måske er der bare nogen som trænger til en pause.
Vi er godt klar over at tvivlen om transportregler osv. kan have en indflydelse på dette?
.
Vi har haft 4 af vore mønstrere i Sverige for at deltage i deres ”koordineringsmøder” for at få ny
inspiration, og ikke mindst for at følge med i udviklingen i Sverige. Og vi kan stadig bruge flere nye
mønstrere, så jeg vil igen opfordre evt. interesserede i at kontakte bestyrelsen eller en af vore
mønstrere.
Margaretha Källberg er igen på banen i år efter hendes lille uheld hjemme på gården sidste år
som forhindrede hende i at være dommer her i Danmark
Bent Christensen som i mange år har været kropsdommer på Træffet bliver i år afløst af Hans
Ranvig (som tidligere har været kropsdommer for os), grunden til at dette er at Bent har andre
aktiviteter som støder sammen med Træffet, og derfor gerne ville være fri for turen fra Nordjylland
til Sjælland.
Elitlamm
Vi arbejder stadig på muligheden for at kunne skrive ”den danske” stamtavle ud direkte fra
Elitlamm. Elitlamm har meldt positivt tilbage på dette, men i øjeblikket bruger de rigtig mange
resurser på at implementere en ny funktion i Elitlamm som gør at de enkelte dyrs index fremover
vil kunne sammenlignes på tværs af besætninger (i dag kan man kun sammenligne inden for den
enkelte besætning).
Bladet
2010 blev året hvor vi reducerede antallet af blade fra 5 til 4. Vi drøftede dette på
generalforsamlingen i 2009, og grunden er dels at vi ønsker at sænke vore omkostninger, dels at
vi gerne vil bruge lidt flere resurser på hjemmesiden.
Redaktøren efterspørger stadig forslag og ideer til artikler, og indlæg og billeder modtages med
stor fornøjelse.

Hjemmesiden
Det blev også i 2010 at den nye hjemmeside endelig blev til virkelighed J. Vi har nu fået lavet en
”lukket” del for medlemmer hvor bl.a. medlemslister og tidligere numre af Gotlænderbladet kan
findes.
En hjemmeside er jo ikke statisk, og webmaster modtager meget gerne ideer og forslag til
ændringer, det gælder også billeder!
Vi har nu fået integreret vores diskussionsforum ”Gotsnak” på hjemmesiden, uden det dog har
resulteret i den store aktivitet. Måske har vi ikke brug for det? Min tanke har været at den bl.a. kan
fungere som en elektronisk ERFA gruppe. Muligheden er der, og I er meget velkomne til at gøre
brug af den
Gotlænderforeningen er kommet på Facebook. Vi har ikke reklameret så meget for dette tiltag, og
vi er egentligt lidt i tvivl om hvordan vi skal bruge dette medie, men nu er vi der, og så ser vi
hvordan det udvikler sig? Det koster os i hvert fald ikke noget!
ApS’et
Har jo sin egen generalforsamling og beretning, her skal blot nævnes at oprydningen i regnskabet
har været meget mere kompliceret end vi havde forestillet os, Anja Vogelsang har lavet et kæmpe
stykke arbejde med at gennemgå de gamle regnskaber, og uden hendes hjælp ville det aldrig
have været muligt at komme til bunds i dem.
PR
Der er mange medlemmer som deltager i fåredage, dyrskuer osv. Det er uvurderlig reklame for
vores race, tak for det, jeg vil blot minde om muligheden for at låne foreningens ”rullegardiner” og
for at få foreningens brochurer til uddeling.
Tak for hjælpen
Til alle de der i årets løb laver en indsats for foreningen, både som klubformænd,
bestyrelsesmedlemmer, mønstrere, hjælpere ved mønstringer, træf osv., uden jeres indsats var
der ingen Gotlænderforening J
Jeg glæder mig til at møde rigtigt mange af jer til Træffet på Dorthealyst, husk at det også er
muligt blot at komme og kigge på og få en snak lørdag eller søndag, det er kun nødvendigt med
tilmelding til måltider og overnatning.
Husk der er masser af gode vædderlam til salg søndag formiddag på vædderauktionen, der kan
købes rigtigt gode lam til rimelige priser!
Jens Bonderup Kjeldsen
Formand

