Formandens beretning til 29. generalforsamling 2011
Endnu et år er gået i Gotlænderforeningen, mange ting er ”Same procedure as last year….”, men
der er også ting som er ændret i større eller mindre grad. Vi har nu over et års erfaring med kun 4
årlige numre af Gotlænderbladet, det blev besluttet for at reducere vore omkostninger, og ideen er at
vi vil bruge hjemmesiden mere ind imellem bladene. Vi overvejer om vi skal ændre lidt på
udgivelsesterminerne, vi har nogle deadlines til mønstringer osv. som ikke passer så godt med de
nuværende terminer. Om vi kan få det til at passe bedre med ændringer, eller vi holder fast i den
nuværende model må tiden vise. Vi håber at hjemmesiden fylder hullerne ud, hvis I synes der
mangler noget, så må I sige til!
I det forløbne år har vi ændret adgangen til den ”lukkede” del af hjemmesiden hvor referater, kopier
af Gotlænderbladet m.m. kan findes, og vi håber at det gør brugen mere smidig. Koden til den
lukkede del findes i hvert nummer af Gotlænderbladet, nederst på side 2. Bestyrelsen har holdt de
”sædvanlige” møder, både ”fysiske” møder hvor vi samles, og telefonmøder. Mødet i februar holdes
fortsat sammen med repræsentanter fra klubberne, det er en god måde for bestyrelsen at få
tilbagemeldinger fra medlemmerne, og høre lidt om hvad der rører sig i klubberne. Vi håber også
klubberne får lidt med hjem 
Gårdmønstringerne er blevet gennemført efter samme model som har kørt i efterhånden mange år,
Holger Philipsen har overtaget koordineringsjobbet fra Anja Vogelsang for de sjællandske og
fynske mønstringer, mens Katarina Sandberg fortsat koordinerer det jyske. Fra bestyrelsen skal lyde
en stor tak til koordinatorerne som har ”bøvlet” før mønstringerne og ikke mindst til mønstrerne
som bruger weekender og feriedage på arbejdet. Landsbedømmelserne blev til gengældt ikke
gennemført som de tidligere år, der var desværre gået kludder i planerne, således at det ikke var
muligt at få Margaretha Källberg fra Sverige til at komme.
En anden ting som var ændret ved Landsbedømmelserne var, at bestyrelsen havde stillet krav til
besætningerne om negativ test for klovsyge, og det gik hårdt ud over antallet af deltagende
besætninger og dyr i forhold til de senere år. Baggrunden kender de fleste sikkert allerede. Der har
været en stigende bekymring (primært på Sjælland) for at klovsygen breder sig i øjeblikket. Den
nylig introducerede test for klovsyge har vist, at selv i besætninger uden kliniske symptomer på
klovsyge, kan testen påvise, at den bakterie der giver klovsyge findes. Samtidig tyder alt på at en ny
behandlingsform med midlet Zactran effektivt kan bekæmpe klovsyge. Zactran har været anvendt i
en række danske besætninger hvor resultatet har været overbevisende, det gælder både besætninger
med over 1000 dyr og mindre besætninger, herunder flere gotlænderbesætninger. Disse resultater
stemmer overens med erfaringer fra England gennem de senere år med et tilsvarende middel.
Bestyrelsen besluttede derfor at indgå i et samarbejde med dyrlæge Inga Stamphøj som er gået
foran i arbejdet med at forsøge at indføre et saneringsprogram for klovsyge i lighed med MaediVisna programmet.
I slutningen af juli besøgte Inga Stamphøj de besætninger som deltager i gårdmønstringen, og som
havde ønsket at få udtaget prøver til klovsygetesten (nogle besætninger havde på det tidspunkt
allerede fået udtaget prøver på eget initiativ). Resultatet var at op imod en tredjedel af de testede
besætninger blev testet positive (og det er i denne sammenhæng ikke så positivt!!), herunder
formandens besætning! Vi fortsætter samarbejdet med Inga Stamphøj, og på Træffet vil Inga
komme og fortælle mere om klovsygen, og om samarbejdet med Gotlænderforeningen.
Det måske vigtigste omdrejningspunkt i foreningen, nemlig kassereren på vores kontor skiftede
sidste efterår bemanding, da Ingrid Joensen pga. nyt arbejde ikke længere havde tiden til rådighed
til at passe kontoret, Anja Vogelsang overtog jobbet, og i de to har vi haft et par usædvanligt
kompetente kasserer som det har været en stor fornøjelse for mig som formand at arbejde sammen
med, I skal begge have en stor tak for det!

Nu er vi så i den situation at Anja også er blevet nødt til at melde fra, så pladsen er ledig til
besættelse hurtigst muligt.
Til slut vil jeg sige tak for hjælpen til alle de der i årets løb laver en indsats for foreningen, både
som klubformænd, bestyrelsesmedlemmer, mønstrerer, hjælpere ved mønstringer, Træf osv., uden
jeres indsats var der ingen Gotlænderforening 
Som jeg sluttede sidste år, så vil jeg sige at jeg glæder mig til at møde rigtigt mange af jer til
Træffet på Lundbæk, 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.
Antallet af vædderlam til Træffet bliver helt sikkert mindre i år end de foregående, men alligevel er
jeg sikker på at der er masser af gode vædderlam til salg søndag formiddag på vædderauktionen.
Jens Bonderup Kjeldsen, formand

