
Generalforsamling afholdt Søndag, den 16. oktober 2016 hos Gitte Kobberøe. 

Dagsorden: 

Pkt. 1.    Fælles kaffebord 

Pkt. 2.   Generalforsamling. 

Pkt.a.    Valg af dirigent: Morten Jacobsen. 

               Valg af stemmetæller: Ron Bon. 

               Valg af sekretær: Lise Poulsen. 

Pkt. b.   Formandens beretning v/ formand Asger Markussen. 

Oxforddownforeningen har ca. 60 medlemmer. Medlemsbladet sendes til alle medlemmer 

+ øvrige bl. a Kgl. Bibliotek. Oxforddownforeningen er en selvstændig forening. En af vore 

unge avlere Agnete Jessen har oprettet en Facebook-gruppe,  - kaldet  ”Dansk 

Oxforddown”. Formanden håber den vil blive brugt positivt, og med et ordentligt sprog. 

Evt. negative udtalelser, er det langt bedre, at sende en e-mail til rette vedkommende .EU 

har godkendt, at Schwartzkopf og Oxforddown er én race. Det gør, at vi nu har langt større 

mulighed for at få nyt blod til vores race.  20 november afholdes dommer kursus på 

Herning Dyrskueplads. Opfordret til at mange deltager, (gerne yngre    men nesker) idet 

ældre dommere på et eller andet tidspunkt skal erstattes.  Landsskuet blev  nævnt. Igen i år 

klarede Oxforddown sig rigtig godt. Hjælpsomheden blandt avlerne var stor. Politiet og 

Fødevarestyrelsen lavede razzia ved ankomsten , med dyrene til Landsskuet. Foreningen 

har tidligere fortalt om reglerne vedr. transport af dyr. Overtrædelse af reglerne medfører 

store bøder, hvilket er helt ude af trit med virkeligheden. De forskellige foreninger der 

repræsenterer fåreavlerne vil arbejde på, at reglerne bliver lempet, med hensyn til 

transport. Rovdyr så som ulve blev omtalt. Det er tabsvoldende, og en trist oplevelse for 

fåreavlerne. Det er meget svært at trænge igennem til myndighederne. Kåring vil blive 

afviklet i oktober og november måned.  Slagtelams-priser sammenlignet med de øvrige 

Europæiske lande, er der gode priser i Danmark. 

Pkt. 2 c   Fremlæggelse af Regnskab. 

             Kasserer Gitte Kobberøe gennemgik regnskabet. Årets resultat blev Kr. 63,89.  

             Indestående pr. 30.09.2016 Kr. 5.226,91. Størst enkeltudgift Kr. 3.510,00 var              

udgifter til Oxforddown dag. Medlemsbladet blev drøftet. Stemning for at fortsætte med 

bladet, i modsætning til evt. digitalpost. 

Pkt. 2 d  Valg af Bestyrelsesmedlemmer: 



                Valgt: Sally Petersen, Bjarne Wohlfarth. 

Pkt. 2 e   Valg af Bestyrelsessuppleanter: 

                 Valgt: Ann Christiansen, Rasmus Loth 

Pkt. 2 f     Valg af Revisorer: 

                  Valgt: Ejner Hørdam, Agnete Jessen. 

Pkt. 2 h     Evt:  

                   Drøftelse af indberetning vedr. avlsmateriale til reg. systemet. 

Efter generalforsamlingen holdt Ron Bon et foredrag om græs – med særlig henblik på 

parasit bekæmpelse. 

              

                          

               


