
Ekstraordinær generalforsamling 6/8-2003
 

Ref.: Rolf Dorset

 
Som nævnt i referatet fra den ordinære generalforsamling 5/7-03 måtte de to sidste punkter på 
dagsordenen, Valg til bestyrelse og Eventuelt, på grund af tidnød udskydes til en ekstraordinær 
generalforsamling, der holdtes på formandens adresse 6/8-03.

De ti fremmødte   der var desuden to fuldmagter   valgte Knud Theil Nielsen til dirigent.

1.    Valg til bestyrelsen
2.    Eventuelt

Valg til bestyrelsen

Denne konstaterede, at på valg var formand, næstformand og et bestyrelsesmedlem, Inga-Britt 
Olsen.
Da Rolf Dorset som nævnt ønsker at trække sig fra formandsposten, blev Knud Theil Nielsen 
foreslået som ny formand. Han valgtes med akklamation.
Som næstformand blev Jørgen Nielsen foreslået, og han valgtes ligeledes med akklamation.
Til bestyrelsesmedlem valgtes Rolf Dorset.

Da både Knud Theil og Jørgen Nielsen hidtil har været bestyrelsesmedlemmer, besluttedes det, at 
også disse poster skulle genbesættes, hvilket skete med Knud Dencker-Jensen og Otto Arboe.

Bestyrelsen er følgelig sammensat således:

Knud Theil Nielsen
Tunnelvej 10
Hjulby
5800 Nyborg
Telefon: 65 36 21 31/23 71 28 81

Bestyrelsen består desuden af

Næstformand: Jørgen Nielsen, Søbyvej 28, Radby, 5672 Broby,
tlf.: 62 69 17 49
Kasserer: René Lehmann Pedersen, Hindehøjen 194, 5240 Odense NØ,
tlf. 66 10 71 20
Bestyrelsesmedlem: Stig Benzon, Oregård, Oregårdvej 23, 5400 Bogense,
tlf. 64 44 12 23
Bestyrelsesmedlem: Otto Arboe, Vindingvej 9, 8654 Bryrup, Tlf. 75756737
Bestyrelsesmedlem: Rolf Dorset, Vandmøllevej 27, 5220 Odense SØ,
tlf.: 65 97 31 77
Bestyrelsesmedlem: Knud Dencker-Jensen, Stågerupvej 58, 5762 Vester
Skerninge, tlf.: 62 24 14 04

Eventuelt

1. Foreningens stilling til besættelsen af posterne som avlerrepræsentanter i det nye Gen-
ressourceudvalg (GRU) drøftedes.
Som det er fremgået af diverse referater, der kan læses på foreningens hjemmeside, fra mødet 



på Bygholm 23/6-03, meddelte Fødevareministeren på dette møde, at ministeriet vil oprette et nyt 
GRU, hvor fem avlerrepræsentanter vil få sæde. Disse skulle indstilles af de forskellige avlerfore-
ninger indenfor grupperne kvæg, heste, får/geder, svin og fjerkræ mm., hvorefter ministeriet vil 
udpege de fem medlemmer.
Af ministerens og hendes embedsmænds udtalelser fremgik klart, at det var avlerforeninger og 
ikke interesseforeninger som Foreningen Gamle Danske Husdyrracer, der har indstillingsret, og 
foreningen har derfor afholdt sig fra at indstille nogen.
Det er imidlertid blevet kendt, at Foreningen Danske Husdyr, der ligeledes er en interesseforening, 
har indstillet medlemmer til samtlige fem poster, og det blev følgelig drøftet, om ikke også Gamle 
Danske Husdyrracer på denne baggrund skulle indsende forslag til ministeriet.
Efter nogen drøftelse blev det besluttet, at den nye formand snarest retter henvendelse til minis-
teriet for at få klargjort retningslinierne, og såfremt ministeriet er indstillet på at acceptere indstill-
ingerne fra Danske Husdyr, vil også vor Forening indsende forslag inden udløbsfristen 15/8-03.

Der var på generalforsamlingen enighed om, at de kandidater, vi i givet fald indstiller, udvælges 
med henblik på de præmisser for bevaringsarbejdet, der blev opstillet i Den Internationale Evaluer-
ingsrapport (IEC), dvs. at posterne bør besættes med avlere, som gennem længere tid har arbej-
det i overensstemmelse IEC´s retningslinier, der som bekendt bandlyser tilbagekrydsning, når der 
er autentisk materiale at bygge på.
Generalforsamlingen enedes ligeledes om, at foreningen   stadig i givet fald   skal indstille følgende:

Kvæg: Niels Stokholm;
Svin: Birgit Bak;
Fjerkræ mm.: Jørgen Nielsen;
Heste: Lars Køhler. 

Med hensyn til gruppen får/geder var generalforsamlingen af den opfattelse, at den bør deles op 
i to grupper, og foreningen vil derfor indstille Ingrid Dam som gedeavler og Susanne Kristensen 
som repræsentant for fåreavlerne.

2. Oprettelse af sektion for avlere. Flere deltagere har konstateret, at der er brug for en paraply-
organisation for avlere og avlerforeninger, og det blev derfor foreslået, at bestyrelsen undersøger 
mulighederne for oprettelse af en sådan særskilt avlersektion under GDH.
Hvorledes den bedst organiseres, og hvordan den organisatorisk skal indpasses i foreningen, 
skal vurderes af en gruppe, som bestyrelsen snarest udpeger. Som medlemmer af denne arbe-
jdsgruppe blev foreslået Susanne Kristensen, Stig Benzon, Jørgen Nielsen, Birgit Bak og Lars 
Køhler.
Det blev anbefalet, at parallelt med dette arbejde skal foreningens vedtægter gennemgås med 
henblik på en opdatering.

3. Situationen på Oregård
Stig og Gorm Benzon redegjorde for situationen, hvis kriseagtige tilspidsning fremgår af, at det så 
sent som dagen før, og først i allersidste øjeblik, var lykkedes at få aflyst en tvangsauktion.
Begge var pessimistiske med hensyn til, at der hurtigt nok tilføres tilstrækkelige midler til at besæt-
ningerne kan overleve, fordi staten i skikkelse af Fødevareministeriet under alle omstændigheder 
først vil have “verificeret” Oregårds bestande på grundlag af de blodprøver, der er udtaget med 
henblik på DNA-test. Dette er annonceret som en sendrægtig proces   som for øvrigt alene 
Oregård og ingen andre avlere er blevet pålagt.
Oregård har nu trukket så store veksler på de private fonde og firmaer, som tidligere har reddet 
projektet i sidste øjeblik, at de ikke vil yde mere, før end staten tilkendegiver sin støtte til projektet, 
evt. ved at udpege den som en af de “founder-populationer”, som ministeriet principielt går ind for 
at oprette.



Bestyrelsen vil undersøge om den kan bidrage til en sådan godkendelse.

4. Otto Arboe foreslog at bestyrelsen undersøger et samarbejde med Folkecentret for 
Vedvarende Energi, og Knud Grønneø luftede muligheden for at placere nogle af Oregårds 
dyr på Strynø.

5. Endelig foreslog Gorm Benzon, at Rolf Dorset blev udnævnt til æresmedlem af forenin-
gen. Hvilket blev tiltrådt.

Stig Benzon og Jørgen Nielsen



Jørgen Nielsen

Rolf Dorset



Knud Theil

Otto Arboe, Bente Grønneø og Knud Grønneø



Deltagere


