
Generalforsamling 2010-02-06 
Velkomst ved Kresten Møller. 
Skeptisk om hvor stort fremmøde der vil være på grund af vejret, men der er mange mødt frem. 
  
Efterfølgende fællessang nr 98 Jeg elsker den brogede verden 
 
1. Stemmetællere 
Inger Iversen Sørensen og Winnie Fuglsang foreslået og valgt 
 
2. Dirigent 
Jørgen Elkjær foreslået og valgt 
Konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 
 
3. Beretning ved Kresten Møller: 
Første aktivitet efter generalforsamlingen sidste år var landshingstekåring, som vi holdt sammen med Shire 
der deltog med 2 hingste. Omkring hingste kåring har der været kontakt fra belgisk hesteavl om at holde 
kåring sammen, bestyrelsen vil arbejde videre med det. 
Der var tilmeldt 12 hingste til kåring, 1 4 års og 11 3 års. Holdet var på det jævne, men glædeligt de 8 kårede 
hingste var efter 7 forskellige fædre, vi har indavl vi skal passe på, så derfor godt generne spredes ud. Der 
var også stort fremmøde af tilskuere, hvilket der efterhånden er tradition for. 
Til kåringen om 4 uger ser det ud til der vil være samme antal, nemlig  2 4års og 8 3 års. Men der kan nås at 
komme flere tilmeldinger. 
I beretningen kan læses om resultater og lydighedsresultater fra kåringen. 
 
Det var besluttet at holde kursus i foråret 2009 ved Jørgen Finderup ”Kend din hest”. Det blev afholdt over 3 
gange, hos Jens Høegh, i Revsø og på sjælland. Der deltog 65 – 70 personer de 3 dage, der var mange nye 
avlere, og en sagde ”sådan en dag burde man være med til inden man købte den første jydske hest”. Det 
var gode kurser der vil blive gentaget senere, men ikke i 2010.  
I sidste weekend var der kursus på Asmildkloster landbrugsskole, der var 35 deltagerer. Der skal være 
minimum 30 deltagere for at det hænger sammen. På kurset var der 3 temaer lørdag, Avlsplanlægning, 
Fodring af Jydske heste og Hestens fundament, og 1 tema søndag Tilkørsel hos Jens Høegh. 
De senere år har der fra genressourceudvalget været tilskud på 12000 kr., der er  brugt til at dække udgifter 
til kursus og hingstekåring. Hingsteejere betaler ikke kåringsgebyr og stambogsbidrag. 
Genressourceudvalget har givet tilskud på 3000 kr. 2 gange pr hingst når den viser afkom. Det vil også være 
tilfældet i 2010, men vil ændres fra 2011. Det vides ikke hvordan det vil komme til at virke i 2011 og frem, 
men der skal holdes møder med frederiksborg og knabstrupperne, hvor der skal snakkes om hvordan 
generne bedst bevares. 
 
Fra sidste år skal nævnes, at vi har købt halvpart i kopimaskine ved østjylland. Den er nu erstattet, af aftale 
med firma der står for trykning. Det vil lette foreningens arbejde og prisen skulle blive lidt billigere. 
 
Carlsberg har ydet 15000 kr. i tilskud og også i 2010 vil vi få tilskuddet. Men fremover skal vi søge år for år, 
så det vides ikke om vi fremover vil få tilskuddet.. 
 
Igen har der været åben stald, det var nok ikke helt tilfredsstillende rundt omkring. Nogen steder faldt det 
sammen med andre arrangementer, så for 2010 har bestyrelsen ikke sat dato for åben stald, men lader det 
være op til lokalforeningerne selv at bestemme datoen. Men avlsforeningen giver tilskud på 500 kr. til 
annoncering. 
Datoer vil så komme i referat, på hjemmeside og på de lokale hjemmesider, så der lokalt kan tages højde for 
andre arrangementer. 
 
Med hensyn til salgslisten. Der er solgt en del heste fra salgslisten, men det kniber med salget, det er købers 
marked, om det er finanskrise, vejret?  Der er nogle heste der har stået på listen i lang tid. 
 
Vi holdt udflugt til Roskilde dyrskue, skuet havde 40 års jubilæum og Jydsk Hesteavl Øst havde 25 års 
jubilæum. De havde gjort noget ud af det, stor udstilling og flot show, tak. Og tak for i tog så godt imod os. 
Nogle af deltagerne på udflugten havde en meget lang dag. 
 



Dyrskuerne er altid spændende. Spændende at se hvad kommer der frem. I beretningen kan ses, der også i 
år var stor udstilling af jyske heste. I 2010 er det 200 år siden det første dyrskue i Randers, nogle dyrskuer vil 
lave mere ud af det og nogle vil lave afdeling for gamle racer, så støt op og brug hjemmesider, både 
avlsforeningens og de lokale. 
Landsskuet vores mekka, fik en træls start ved dyrlægekontrollen da nogen heste blev afvist. Efterfølgende 
har avlsforeningen sendt brev, for at få gjort rede for kravene til hestene ved ind syning. Det har mundet ud i 
møde i hesteavlsudvalget hvor Søren Knudsen og Helle Dalsgaard deltog. 
Der var en stor flot udstilling. De jydske heste prægede konkurrencerne på tværs, og der var god søgning i 
stalden og mange camperede. Både det faglige og sociale blev dyrket på fornuftig vis, men det var en varm 
tur, første gang jeg har gået med vandflaske i lommen. Stor opmærksomhed omkring den jydske hest. 
Hesteshow har der været på de forskellige dyrskuer, og også på landsskuet, hvor det i år var ryttere. Det 
kræver et stort arbejde, der har vores opbakning. Vores assistenter på landsskuet der sørger for det hele 
kører, skal have tak for det. 
 
Hoppekåring, 3 faste pladser og 1 ved Carl Christian Madsen og 1 ved Elkjær. Der blev kåret 52 hopper som 
kan ses i beretningen. Det har tidligere været nævnt, der skulle mere end 1 hold dommere til Revsø, i år var 
der 3. Vi håber det forløb tilfredsstillende, der var i hvert fald god tid. I Revsø var der stor fremstilling af både 
hopper, føl og plage, hvilket også gælder Randers. På sjælland var der ikke så mange føl og plage. 
 
Der har været skrevet om at alle heste skal have pas. Det skulle ikke berøre vore jydske heste, idet der ikke 
er mange, der ikke har pas. Brændemærkning er også slut, og fra 1 juli skal alle heste chippes, hvilket vil 
sige de lokale besigtigere ikke må besigtige mere, det skal være en fra landskontoret. 
 
Så har Grethe Busk bedt om der blev delt ud af hendes opgaver, så fremover vil tøj salg blive varetaget af 
Lene Kristensen, Daubjerg (97 54 82 35 – 22738232 lene.henning@mail.dk). 
 
Endnu engang tak til alle medlemmer der kommer med hestene. Hvis ikke i var der, ville der ikke være en 
avlsforening . Og respekt for det store arbejde der ydes, og tak til dommere ved skuer. Tak for modtagelsen 
rundt i landet, på kåringspladser, skuer og til hjemmekåring. Og tak til bestyrelsen for jeres arbejde og ikke 
mindst til Søren Knudsen. 
 
Avlsarbejdet ved Helle Dalsgaard 
 
Læs Helle’s beretning. http://www.denjydskehest.dk/Beretning_om_avlsarbejdet_2009.pdf.  
Ib A. Møller: Når jeg hører Helles beretning. Hører jeg at der rykkes imod at få fremmed blod ind, vi har jo 
også set Ramsdal køre med Schleswigske heste fordi han ikke kan bruge andet . 
 
Helle Dalsgaard: Jeg er ikke for krydsning. Lemmernes sundhed er vigtigt men hvis man skal prøve 
krydsning, så skal det være bestyrelsen der prøver noget helhjertet. Hvor man prøver et reelt forsøg. Den 
rene hest er den jydske, men ikke for enhver pris 
 
Kresten Møller: Jeg har ikke rykket mig. Jeg går ind for ren avlet men er klar til debatten, og synes også det 
skal styres gennem generalforsamling - bestyrelsen 
 
Niels Peter Riis: Der er mange ting der blander sig i snakken om krydsning. Vi har meget fine elite heste på 
skuer. Men det er deprimerende at se markeder, hvor jyder står med rådne ben, og hvor det er ukritisk hvad 
der avles på. Der har bestyrelsen et arbejde. 
 
Helle Dalsgaard: I en Canadisk undersøgelse er det påvist, at af de heste med skab var det kun 17% af 
ejerne der vidste de havde det. Måske skal man køre rundt til hesteejerne, men det er en følsom diskussion. 
 
Kresten Møller: Det sker, vi får henvendelse fra købere af heste med problemer, der har købt i den blå avis. 
Men hvis det er salg fra salgslisten, så skal vi informere. 
 
Jørgen Elkjær: Det er meget miljø belastning og foder. 
 
Harald Hansen: Det er meget foder, hvis de skal ligne elefanter, så går benene. 
 



Ellen Margrethe Tværgaard: Det er gået i den rigtige retning. Ved kåring slås hårdere ned på 3 års hestene. 
Der er også nogle hoppestammer, der måske skulle droppes i avlen. Det er den rene jyde med gode ben og 
godt temperament vi skal værne om. Mere end en krydsning vi ikke ved hvad temperament der kommer ud 
af.  
 
Kresten Møller: Brug hele skalaen på ben karakterer. Det er 3 ting, miljø foder og arv 
 
Niels Holger Fisker: Det er mest miljø, hvis alle heste med rådne ben aflives, så er den jydske hest død. 
 
Steen Andersen: Føl statistikken i beretningen kan ikke bruges, Holger Danske er der ikke. Alle skal have 
pas for at få den slagtet, skal alle have pas? 
 
Sine Møller: Hvis en hest skal slagtes, skal den have pas og være mærket og besigtigt og opdateret med 
medicinsider. Giv besked når besigtiger besigtiger føl til sommer, om man har flere heste der skal 
chipmærkes. Det er lovpligtigt at melde ved afgåelse, og lovpligtigt at melde ejerskifte inden 30 dage. Det er 
forbudt at brændemærke fra 1 marts, overtrædelse vil kunne medføre bøder og fængsel. Reglerne kan ses 
på landscenteret hjemmeside. 
 
Jesper Sørensen: Der er også link dertil på vores egen hjemmside 
 
Niels Peter Riis: Skal en hingst blive ved med at have avls ret? Man kunne for eksempel give tilladelse 2år. 
 
Jørgen Elkjær: Der er ikke mange hingste der virker i mere end 4 år 
 
Sussi Rasmussen: Er det ikke nemt at rydde op i bunken på landscentret, man kunne sende papir til 
hesteejere.  
 
Helle Dalsgaard: Jeg tror landskontoret skal sende ud, og det skal være fra landskontoret, det er personligt. 
 
Kresten Møller: Det løser sig fremover. 
 
Steen Andersen: Man kan opfordre medlemmer til at melde døde. 
 
Helle Dalsgaard: Det hjælper ikke, hvis man vil have statistik på døds årsagerne.  
 
Sine Møller: Man har mulighed, for at få liste over heste man står som ejer på, og kan så udfylde og sende 
retur. 
 
Kresten Møller; Kan det trækkes via hestedata. 
 
Sine Møller: Nej der står ikke ejere. 
 
Anja Hansen: Der er mange heste der står som levende hvor ejeren er bortgået 
 
Helle Dalsgaard: Jeg vil høre årsagen til afgåede. 
 
Niels Holger Fisker: På kursuset, blev der snakket om at dommere skal kunne deres kram ifht. Ben. Men fx 
Jørgens og Karinas hopper har begge fået 10 point, men er meget forskellige 
 
Kresten Møller: Der vil altid være forskellige heste, der begge kan få samme point. Du kan ikke sige noget 
om afkommet fra den ene og den anden. 
 
Niels Holger Fisker: Det er svært for nye avlere, at se hvilken type vi vil have. 
 
Anja Hansen: Hvis det er benene det kommer an på, så er det kun dem vi skal tage efter. Så lige meget med 
kroppen, den må vi se på en anden gang. 
 
Niels Holger Fisker: Ny fordeling af hingste penge, hvad mener bestyrelsen? 



Kresten Møller: Bestyrelsen har ikke lagt sig fast. Jeg skal snakke med de andre racer. De andre 
avlsforeninger får ikke søgt, så puljen bliver ikke brugt. Der skal snakkes med avlere, om hvad de synes. 
 
Jørgen Elkjær: Alle er enige om, det gælder om at få så mange penge som muligt ud, men fordelingen? 
 
Beretningerne blev godkendt 
 
Thorvald Vingborg: Bliver der ikke læst korrektur, siden Holger Danske kan falde ud af beretningen? 
 
Kresten Møller: Jo der bliver læst korrektur, men der er også indberetninger der kommer i sidste øjeblik 
 
Jesper Themsen: Jeg er ikke glad for Værum Lind bliver kaldt hoppe, så måtte han hellere være faldet ud. 
 
Sine Møller: Det kan ses i regnskabet at beretningen har en stor post, også sekretær der skriver rent. Kan 
kun opfordre til at man selv skriver tingene rent, det gælder også  dyrskuedommerne. 
 
Kresten Møller: Det koster ca. 15.000 kr. at få beretningen skrevet.  
 
 
4. Regnskab ved Søren Knudsen 
I plejer at have tid til at kigge på regnskabet. Men det havde i ikke i år pga. besparelse af Porto. Da 
regnskabet ikke forelå, da indkaldelse til generalforsamlingen blev sendt ud sammen med kursusindbydelse. 
Regnskabet blev gennemgået,  
 
Sine Møller: Er der ingen sekretær timer på beretning. 
 
Søren Knudsen; Jo de ligger under punktet beretning. 
 
Aksel Poulsen: Skal aktie i Danske Heste Slagterier ikke skrives til nul? 
 
Kresten Møller: De siger pengene er der. Men afkastet bruges til at lave annoncer for hesteslagterier, så 
hestene bliver slagtet herhjemme Men vi skal nok ikke forvente at se nogen af pengene. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
5. Valg til bestyrelsen 
 
På valg Helle Dalsgaard 
Helle Dalsgaard 76 valgt 
Niels Holger Fisker 3 
Blanke  2 
 
For øerne Jesper  Sørensen  
Jesper Sørensen 71 valgt 
Jørgen Rasmussen 3 
Blanke  7 
 
6. Valg af revisor  
På valg Bent Christensen 
Bent Christensen genvalgt 
 
7. Indkomne forslag, bilag kontingentforhøjelse Hestedata 
Aulum hesteavlsforening foreslår, at Aulum Dyrskue sidestilles med de skuer der er nævnt i vedtægterne 
under paragraf 11, fordi skuet er et af landets største lokalskuer for Jydske heste. 
Aksel Poulsen opfordrede til at stemme for, fordi en blank tæller som nej 
 
Harald Hansen: Hvor mange jyske heste skal der være på et skue for at være nævnt i §11. Fx Hurup 
dyrskue er et stort hestedyrskue. 



Kresten Møller: I må stille forslag, der er ikke bestemt noget antal, det er mere dommerne der afgør. 
 
For 70 Imod 6 blanke 4 , forslaget er vedtaget. 
 
 
Nordjyden ønsker at få adgang til Hestedata til reduceret pris. 
Ellen Margrethe Tværgaard: Det er til glæde for at undgå indavl mm. Man kan også følge de forskellige 
afstamninger. 
 
Jydsk Hesteavl Øst foreslår foreningen køber et abonnement for alle medlemmer.  
Angelica Pedersen: Det er de samme argumenter og for at fremme at avlen. 
 
Kresten Møller: Det er fra nu gratis for foreningen, at tilmelde alle medlemmer for 2010  
Angelica Pedersen: Der er fra landscentret ikke garanti for at det er gratis i 2011 
 
For 71 Imod 7 blanke 3, forslag vedtaget. 
 
 
8. Dommer til afstamningsbedømmelse  
På valg Helle Dalsgaard 
Helle Dalsgaard genvalgt. 
 
9. Valg af dommer til hingstekåring 
Jesper Sørensen Valgt 
 
10. Valg af dommer til hoppekåring 
Jørgen Elkjær  52 
Tommy Nielsen 6 
Niels Holger Fisker 20 
 
11. Valg af mønstringsdommer 
På valg Helle Dalsgaard 
Helle Dalsgaard genvalgt 
Suppleant Jørgen Elkjær også genvalgt 
 
12. Fastsættelse af kontingent, forhøjelse 
Bestyrelsen foreslår forhøjelse på 100kr..  
Kresten Møller: Da bestyrelsen foreslog forhøjelsen vidste vi ikke at det ville blive gratis. Så vi foreslår en 
forhøjelse på 50 kr. pr kategori. Hvis heste data ikke fortsætter med at være gratis, så bliver det taget op 
igen. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
13. Fastsættelse af stambogsbidrag og kåringsgebyr 
Uændret gebyrer vedtaget 
 
14. Virksomhedsplan 2010  
30-31 januar kursus Asmild Kloster Landbrugsskole – Jens Høegh 
6 februar generalforsamling 
6 marts hingstekåring På Lykkeshøj 
Åben Stald, lokalområdet skal melde ind med en dato til Grethe Busk 
Dyrskuer  
Hoppekåring og føl og plageskue på de 3 faste 
Nibe dato ikke fastsat 
Aulum 17/9 
Revsø 18/9 
Gørlev 19/9 
Lykkeshøj 25/9 
 



Hjemmekåring uge 36 37 
 
 
Fra Sydjylland er der forespurgt om der kan aflægges lydighedstest og det kan der. 
Men der kan også aflægges test ved andre arrangementer 
 
Den jydske hest østjylland v. Jens Kristian Kristensen 
16 februar, besøg hos sadelmager   
29-30 maj dyrskue Gl Estrup  
26 juni udflugt til Margrethehøj 
15 august historisk dyrskue Gl Estrup 
21-22 august Frissenborg explorer 
5 september jydedag i Pannerup 
 
Nordjyden v. Ellen Margrethe Tværgaard 
27 februar besøg af Ole Toft 
10 april tilkørsel af plage  
24 april soignering 
Maj Åben stald  
14 august sommerfest 
11 september løvfaldstur 
9-10 oktober tilkørsel af plage 
20 november generalforsamling og julefrokost 
 
Jydsk Hesteavl Øst v, Angelica Pedersen 
26 februar Foredrag af dyrlæge 
20 marts generalforsamling 
19 april rundvisning på Universitetshospital for store husdyr sammen med Carlsberg 
8 maj Åben stald i Skibby 
23 maj Hestetur hos Peter Andersen 
4-6 juni Roskilde dyrskue 
7 august Brugskørsel i Nyvang andelslandsby pløjedag 
3-5 september Weekendtræf hos Anna Wamsler 
25 september Føl og Plageskue hoppekåring i Gørlev 
2-3 oktober Pløjestævne i andelslandsbyen 
15 oktober Kulturnatten i Kbh  
6 november Pløjedag  
7 november Hubertusjagt  
 
Den Jydske Hest I Sydjylland v. Henrik Jessen 
Januar besøgte vi et shire stutteri 
Generalforsamling 9 marts 
Pløjedag 13 marts  
Åben stald maj 
29 maj Åbenrå dyrskue 
14 august tur til Rømø 
 
 
Den Jyske Hest på Fyn v. Jesper Sørensen 
19 marts generalforsamling 
11-13 juni Det Fynske Dyrskue 
9 oktober pløjedag – åben stald 
 
Niels Holger Fisker: Må kan komme til andre lokalforeningers arrangementer? 
 
Der er generel enighed om at der er åbent hos de forskellige lokalforeninger for at andre også kommer og 
ser på/deltager 
 



 
15. Andre sager 
Diplom og guldmedalje til Duxica fra Inger I Sørensen 
Diplom og guldmedalje til Vera Lynn fra Niels Holger Fisker 
Diplom og sølvmedalje til Lise fra Helle og Per Thomsen 
Diplom og sølvmedalje til Duxica fra Pernille og Tim Risto Wilde 
Diplom og sølvmedalje til Ll. Engesvangs Sara fra Angelica Pedersen og Jesper Themsen 
 
Kurv til Søren Knudsen for at have styr på regnskabet 
 
Fam Busk Avlerpræmie går i år til Winnie Fuglsang og Carsten Sørensen 
Stiller altid op når de bliver bedt om noget og holder altid jyde avlen i højsædet. 
 
Grethe Busk: Sådan en lille forening som vores, har brug for nogle der gør et stort stykke arbejde uden at få 
noget for det, så Sine Møller og Anja Hansen fik påskønnelse. 
 
Ib A. Møller: Der bliver ikke dyrskue i Silkeborg i år, pga. landboforening ikke vil støtte op økonomisk, og 
tvivlsomt om der bliver det senere. 
 
16. Eventuelt 
Sine Møller: Gamle heste der er brændemærkede skal ikke mærkes om Vær opmærksom på jeres dyrlæge 
ikke udelukker jeres heste fra konsum, men kun chipmærker som id. 
 
Niels Holger Fisker: Bestyrelses referat står på hjemmeside men der står ingenting . 
 
Sussi Rasmussen: kursus, er en hel weekend, det afholder nogle fra at deltage og vil foretrække 1 dages 
kursus. 
 
Kresten Møller: Søndag på kurset blev der snakket om det skal være 1 dages kursus, men det var 
stemningen ikke til der. Men der er nok ikke formidlet nok ud, om at man kunne nøjes med at være der om 
dagen den ene dag fx 
 
Gunnar Kristensen: Det er blevet en folkesport at melde folk, hvor der går heste på marken Jeg vil gerne at 
bestyrelsen vil arbejde for at jyden må gå ude, ligesom islænder og shetlænder. 
 
Harry Dam Pedersen: Jeg havde sidste år en hingst til kåring, som skulle have dispensation. Hvorfor skulle 
den det? Har aldrig hørt at man skal give 500 kr i dispensation. 
 
Kresten Møller: Bestyrelsen har bestemt at en dispensation koster 500 kr. og dispensationen er krævet  pga. 
hingsten ikke har kåring i 4 led tilbage 
 
Jørgen Elkjær takkede for god ro og orden. 
 
Kresten Møller takkede Jørgen og konkluderede der er liv i den jyske hest, som også kunne ses af den 
livlige debat, tak for fremmødet. 


