Generalforsamling den 5. februar
Start med fællessang nr 98 Jeg elsker den brogede verden
Velkomst af Agroskolen.
Velkomst ved Kresten Møller, det var 3. år på Agroskolen og vi føler os godt tilpas her
Kresten sagde et par ord om gamle medlemmer der desværre var afgået ved døden i det sidste år
Anker Larsen, Jens Jensen – Kolind, Oluf Houmann – Horsens og i fredags blev Peter Bager begravet.
1. Stemmetællere
Inger Iversen Sørensen og Winnie Fuglsang foreslået og valgt
2. Dirigent
Jørgen Elkjær foreslået og valgt
Jørgen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
3. Beretning ved Kresten Møller:
Startede sidste år med kursus på Viborg landbrugsskole og dagen efter hos Jens Høgh.
Der var snak om, om det skulle være 2 dages eller 1 dags kursus. I år bliver det 1 dag.
I weekendkurset var første punkt avls planlægning ved Erik Ørnsbjerg. Dernæst indslag om fodring ved
Jesper fra Tjørnehøj mølle, det tredje var om fundamentet ved Helle Dalsgaard.
Anden dagen var vi ved Jens Høgh, selepålægning, forspænding og start på kørsel. Det kunne overvejes,
om det var muligt for deltagere kun at deltage den ene dag. Kørsel bliver taget op i flere lokalforeninger og er
noget vi og I skal arbejde med.
På generalforsamling sidste år var der forslag om Hestedata og kontingentforhøjelse, i 2011 koster det 45 kr.
plus moms, bestyrelsen har valgt at dække det beløb.
Ellers er referatet tilgængeligt i beretningen. Det samme gælder hingstekåring, 13 anmeldt, 11 fremmødt.
Hingstekåring om 4 uger er sammen med Dansk Belgisk hesteavl, som vi tidligere også har gjort.
Der har også været snak om fælles føl og plagskue. Vi ved ikke hvor mange hingste der kommer endnu,
men regner med 13 stykker plus belgiere og en enkelt shire.
Også i 2010 fik vi 12.000 kr. fra genressource udvalget som blev brugt til hingsteliste og hingstekåring.
Carlsberg har givet 15.000 kr. til beretning, stambog og ærespræmier ved de store dyrskuer.
Mht genressourceudvalgs pengene har en hingst kunnet få 2 x 3.000 kr., således bliver det også i år. I 2012
ved vi ikke, hvad der sker. De historiske dyrskuer bliver også støttet, så de kan give transport penge til de
udstillede heste. Dette tilskud er ikke sikkert fremover.
Åben stald blev lavet om sidste år, så lokalforeningerne selv kan bestemte, hvilken dato de vil holde det. Det
tyder på der har været flere besøgende, nok også pga dette.
Vedrørende salg af heste går det trægt, men det er alle heste - ikke kun jyderne.
Også i år har der været stor udstilling på dyrskuerne. Det var 200 år siden, det første dyrskue blev afholdt i
Randers. Der er skrevet en bog om dette, som kan købes på Gl. Estrup eller i boghandlen.
Landsskuet forløb godt, og der blev lavet et godt show. Jyderne var også godt fremme i konkurrencerne på
tværs. Det viser hestene er klar, når de kommer til tops.
Hoppekåring har de 3 faste pladser i Gørlev, Revsø og Randers. Var også i Nibe hos Niels Holger Fisker og i
Daugbjerg hos Henning Kristensen, begge skal have tak. 44 hopper blev kåret på pladser, kun 6
hjemmekåret.
Hvert andet år er der udflugt og i 2011 skal udflugten gå til Thy den 23. Juni.
I regnskabet kan der ses, vi har vigende medlemstal, og sådan er det i krisetider. Ved salg til nye avlere, så
giv bestyrelsen besked, eller snak selv med dem om fordelene ved at være medlem af foreningen.
Vi skal arbejde på, at folk erhverver sig en jysk hest.
Tak til bestyrelsen, vi har indimellem diskussioner, men er generelt enige i linjen. Tak til Søren for at holde
styr på kassen. Det er rart at alle i bestyrelsen tager sig af forskellige opgaver.

Avlsarbejdet ved Helle Dalsgaard
Beretning_om_avlsarbejdet_2010
Niels Holger Fisker: Der var sket noget nyt på hjemmesiden, der var kommet nye avlsmål.
Kresten Møller: der er ikke lavet om siden 1995.

Jesper Sørensen: Avlsmålene på hjemmesiden er kopi af avlsmålene fra bogen ”Jyder og folk”.

4. Regnskab ved Søren Knudsen
Regnskabet blev gennemgået,
Tilbagegang på 5,7 % i medlemstallet.
Beretningsregningen er blevet mindre pga. mange indleverer materiale som word dokument i en mail.
Jette Ømark: hvad dækker landsskueregningen over?
Kresten Møller: ærespræmier, boks, strøm, mm.
Regnskabet blev godkendt.
5. Valg til bestyrelsen
For øerne Anna Wamsler
Anna Wamsler
Jens Henrik Hansen
Blanke

73 valgt
6
10

På valg Jørgen Elkjær
Jørgen Elkjær
Carsten Sørensen
Blanke

66 valgt
19
5

6. Valg af revisor
På valg Niels Holger Fisker.
Aksel Poulsen, No blev valgt
7. Indkomne forslag,
Den ene af de vandrende kåringspladser ved hoppekåring er fastlåst til det Nordjyske område.
Margrethe Tværgård: argumenterede for, at det dækkede et meget stort areal
Kresten Møller: kan ikke se problemet, der kan måske være 3 flydende det ene år.
Sine Møller: Hvis der er hopper, så bliver det der oppe.
Jørgen Elkjær: synes antallet af de flydende pladser skal være variabelt.
Forslaget blev vedtaget.
Nedsættelse af et bedømmelsesudvalg til at varetage og udvælge hingsteemner:
Kresten Møller: Bestyrelsen har lavet ændringsforslag. Nu har vi kæmpet for at få kåringshopper frem på de
faste skuepladser, og derfor foreslår bestyrelsen, at der bliver tilskud til hingsteføl og hingsteplage i
forbindelse med fremvisning på de faste kåringspladser. De skal ikke betale indmeldelsesgebyr og boksleje.
Endvidere ydes der et transporttilskud på 300 kr. til 1 års hingste. Pengene vil bestyrelsen hente ind ved, at
hingstelisten ikke bliver sendt ud på papir, men kun kan findes på hjemmesiden.
Niels Holger Fisker: på generalforsamling i Nordjyden diskuterede de, at det måske ikke var helt rimeligt med
3.000 kr. i tilskud til de hingste, der viste afkom. Der kan gemme sig nogle interessante hingsteføl emner
rundt i landet, hvor det kunne være godt, at de blev opfordret til at stille til skue.
Margrethe: ønsker også, at sønderjyder kommer til Randers med deres hingsteføl.
KM: sønderjyderne er gode til at komme frem med føl.
Helle Dalsgaard: Sidste år nævnte Helle også, at det var lidt tilfældigt, hvem der kom og blev avlsgodkendt.
Men mener ikke, man ser det samme, hvis man kører rundt, som hvis man samler dem. Det forbyder jo
heller ikke foreningers bestyrelser at ringe til en avler, om de kunne have et interessant hingsteføl, som
bestyrelsen gerne ser komme frem.
Tim Risto: Flot at give transporttilskud, men hvem betaler? Hoppeejernes vilkår forringes ved, at de skal
printe hingstelisten.
Helle Hedelund: det kan jo også være et salgsvindue at stille sine hingsteføl/plage til skue.
Peter Huss: Læg ud til lokalforeninger, at de hjælper med at finde de interessante emner frem.
Henrik Jessen: enig i, vi skal prøve at få flere frem. Måske have flere pladser, hvor der også fremstilles
hingste føl. I sønderjylland var der sidste år et sted, hvor der gik 7 stykker sammen.

Ændringsforslaget er vedtaget
Punkt til diskussion:
Niels Holger Fisker: På Nordjydens generalforsamling diskuterede vi en form for frit lejde for at have pas på
de heste, der skal på slagteri. F.eks. i et eller 2 år. Fordelen vil være, at man får en masse heste væk, der
ikke er registreret. Og vil gerne vide, om det blev diskuteret på hestekongressen.
Kresten Møller: Vil gerne henvende os til landskontoret, men tror det skal noget højere op.
Jette Ømark: Man kan tage kontakt til andre avlsforbund, så man ikke står alene om det.
Jakob Binderup: det er fødevaredirektoratet og eu, så der er ikke noget at gøre.
Sine Møller: Korrekt, og vi er sent ude, da det er et år siden, det trådte i kraft.
Helle Dalsgaard: Frygter det bliver som med kalve, at de bliver ordnet med boltpistol. Det er pga.
fødevaresikkerhed, loven er lavet.
Aksel Poulsen: Markeder har fået dispensation, så kan slagtning vel også få dispensation.
Sine Møller: De har ikke fået dispensation til slagtning.
Flemming Bossen: Der er stor forskel på dyrlæger, alle heste på markeder skal have pas for at komme ind.
Steen Andersen: Ålestrup slagteri kæmpede for at blive fri for at kræve pas, men det kunne de ikke.
Niels Holger Fisker: Ingen er i tvivl om, der en højere myndighed, men man kan altid prøve at gå nogle
avlsforbund sammen.
KM: Registrering er en fordel, vi har i forvejen en meget stor registreringsprocent. Det er en fordel for den
registrede avl.
Ejno Jeggesen: De blå kan blive slagtet i Tyskland
Helle Hedelund: Vi samlede 24 heste og fik dem registreret for 225 kr.
Helle Dalsgaard: Vi har også været ude og registrere en masse islændere for 200 kr. Så dyrlægen kan godt
være billig.
KM: Vi vil gerne snakke med videnscentret om frit lejde.
Sine Møller: Hvis de blå bliver taget med pas uden medicinsider får de bøde.

8. Dommer til afstamningsbedømmelse
På valg Jørgen Elkjær
Jørgen Elkjær genvalgt.
9. Valg af dommer til hingstekåring
Helle Hedelund
57 Valgt
Niels Holger Fisker
25
Blanke
6
10. Valg af dommer til hoppekåring
Henrik Jessen
Valgt
11. Valg af mønstringsdommer
På valg Helle Dalsgaard
Helle Dalsgaard genvalgt
Suppleant Jørgen Elkjær også genvalgt
12. Fastsættelse af kontingent
Uændret kontingent vedtaget.
13. Fastsættelse af stambogsbidrag og kåringsgebyr
Uændret gebyrer vedtaget
Christina Matson: synes det ville være fair, at hingste ejere selv skulle betale gebyrer til kåring, når nu føllene
får tilskud
KM: Det er pga., det er svært at få hingste frem, og det er også dyrere at få hingste frem til kåring.
14. Virksomhedsplan 2010
5. februar generalforsamling
5. 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
Gørlev 18/9
Revsø 24/9
Lykkeshøj 1/10
Ikke fastlagt flere men lyder som en kåringsplads i nordjylland, der kan være den 17. september.
Hjemmekåring uge 37, 38
Henrik Jessen: Hvis vi laver en fælles annonce for alle lokalforeninger, vil der være flere penge.
Kresten Møller: Ja hvis I kan blive enige så fint
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 er aflyst i år
4. september jydedag i Pannerup
Nordjyden v. Ellen Margrethe Tværgaard
27. februar besøg af Ole Toft
10. april tilkørsel af plage
24. april soignering
7. maj Åben stald
23. juni udflugt, der starter kl. 9.00 hos Aase og Harald Hansen, de har mange forskellige racer i stalden.
Kører videre kl. 10.30 til Hanstholm og ser museet og ud i naturreservatet. Og derfra til Nors sø og spise
medbragt mad der. Slutter med at spise på Hostel Hanstholm kl. 17.
14. august sommerfest
11. september løvfaldstur
9.-10. oktober tilkørsel af plage
20. november generalforsamling og julefrokost
I er alle velkomne til at kigge ind.
Jydsk Hesteavl Øst v, Jens Henrik Hansen
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

2. februar generalforsamling
7. maj Åben stald hos Helle Simonsen Bogense
4. juni Odense gågade
10.-12. juni Det Fynske Dyrskue
August udflugt til Æbelø dato afhænger af tidevandet
15. oktober pløjedag hos Jørgen Rasmussen Bogense

15. Andre sager
Fam Busk’s Avlerpræmie går i år til nogle, der har været med i mange år, og som altid er gæstfrie, - og hvis
heste altid er i orden: Lene , Ellen Lykke og Ejvin Pank
Og en kurv til Sine som tak for god hjælp.
Diplom og guldmedalje til Duxica fra Holger Hedelund
Diplom og sølvmedalje til ll Engesvang fra Harald Hansen
Afkomstsamling 23 point efter Othello fra Jørgen Elkjær
Kurv til Søren Knudsen for at have styr på regnskabet
Lene Kristensen fik en hilsen for at have styr på tøjsalget
16. Eventuelt
Niels Holger Fisker: mht. registrering, tror det kan hæve prisen, hvis man får alle krydsninger slagtet.
Tillykke til Ramsdal at han har fået givet bonderøven, en schleswiger.
Der skal gøres noget ved hjemmesiden.
Henrik Jessen: kan det være en ide at afholde et årligt fællesmøde for lokalforeninger og hovedforening?
Så lokalforeningerne f.eks. bedre kan hjælpe til med at få de gode hingsteføl frem.
Kresten Møller: synes det lyder som en god ide
Jørgen Elkjær takkede for god ro og orden.
Kresten Møller takkede Jørgen. Synes det er dejligt at høre, hvor meget der sker i lokalforeningerne.

