
Stiftende generalforsamling i Brancheforening for får 
og Geder 

 
Der er behov for en ny struktur inden for fåre- og gedeverdenen. Som det 
fremgår af tidligere pressemeddelelser, har en kreds af personer fra 
foreningen Danske Lammeproducenter og Gotlænderforeningen også 
erkendt behovet for, at man inden for fåre- og gedeverdenen retter fokus på 
de mange fælles problemer, som de forskellige grene af branchen har. De 
har også et forslag klar til at gøre noget for at løse problemerne.  
 
  Det har gennem de seneste år vist sig, at de problemstillinger, som nogle af 
branchens folk har arbejdet med, for langt størstedelens vedkommende er 
fælles for hele branchen, og at det derfor vil være at foretrække, at branchen i 
højere grad end hidtil arbejder sammen. Derfor er der lavet et sæt vedtægter 
til en ny brancheforening. 
Interesserede indkaldes derfor til Stiftende generalforsamling på Dalum 
Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S. lørdag d. 24.10.15 kl. 
14.00. 
 
På kort sigt 
 Det er så tanken, at den nye forening, på lidt længere sigt skal overtage det 
politiske arbejde, som den farverige palet af raceforeninger, og 
lokalforeninger med varierende succes har måttet kæmpe med hver for sig. 
De eksisterende foreninger tænkes at fortsætte med at arbejde for deres 
individuelle særinteresser, ligesom det store arbejde, der ligger bag ved alle 
de lokale arrangementer forhåbentlig vil fortsætte. Der skal altså, som det er 
nævnt ovenfor, fokuseres på de problemstillinger, som er fælles for branchen, 
og forskellighederne skal have plads til at blomstre, som hidtil. 
 
Hvordan 
Der vælges en lille bestyrelse på 5 personer, formanden vælges på 
generalforsamlingen, ligesom de 4 øvrige naturligvis. De 4 almindelige 
bestyrelsesmedlemmer vælges dog for 2 år ad gangen, således at der højst 
behøver at blive udskiftet en del af bestyrelsen, på den måde er det vort håb, 
at sikre en vis sammenhæng i arbejdet fra år til år. 
Vedtægterne sikrer samtidig, at hele spektret af besætningsstørrelser bliver 
repræsenteret, ved at de 2 bestyrelsesmedlemmer skal vælges blandt de 
mindre besætninger, og de to andre blandt de større besætninger. 
Det er tanken, at gevindsten ved en lille bestyrelse vil være, at den, p.g.a. sin 
ringe størrelse, bliver i stand til at reagere hurtigt og konstruktivt. 
 
Kontingent 
Der betales et forholdsvis lille kontingent, idet det kun er den politiske del af 
det arbejde, der ellers har ligget på de eksisterende foreningers skuldre, der 



vil skulle finansieres af Brancheforening for Får og Geder. Kontingentet 
fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen for et år ad 
gangen. 

 
Indflydelsen i foreningen 
Så længe vi alle betaler det samme i kontingent, har hvert medlems stemme 

naturligvis lige stor vægt. Der er desuden i forslaget til kommende vedtægter 

åbnet op for at raceforeninger kan indmelde sig kollektivt for et endnu mindre 

beløb. 

 
På længere sigt 
Det er initiativtagernes håb, at det vil lykkes at skabe mulighed for, at skaffe 
økonomisk mulighed for, at søge professionel hjælp, når der viser sig behov 
for det, ligesom der er tillid til, at de danske fåre- og gedefolk har selvtillid og 
kompetencer til selv at administrere egne penge. 
Det betyder, at det er tanken at søge fåreafgiftsfonden nedlagt, og som 
erstatning for den, at opkræve et beløb, der afhænger af 
besætningsstørrelsen, således at der vil være resourcer til fornyelse og støtte 
til projekter, som branchen finder gavnlige. Det kan være politiske tiltag, 
dyrskueaktiviteter, avlstiltag, hvad som helst. Eneste begrænsning er det 
beløb, der er til rådighed, og at et flertal i bestyrelsen finder aktiviteten 
gavnlig. 
 Hvis det lykkes, vil de større besætninger skulle betale mange gange det 
beløb, som de mindre vil skulle betale. Derfor vil det til den tid, være 
nødvendigt, også at differentiere det antal stemmer, det enkelte medlem har 
til rådighed på generalforsamlingen. Det bliver jo frivilligt at indbetale, og 
derfor også nødvendigt at lade en del af stemmerne følge pengene, ellers vil 
de største næppe melde sig som betalere. 
 Skulle et enkelt medlem finde anvendelsen af pengene fuldkommen i strid 
med sund fornuft, skal man huske, at det er frivilligt at deltage, det er det ikke 
i det nuværende system. 
 
Tryghed 
Vi håber, at det er tydeligt, at ingen interessegruppe vil kunne “løbe med det 
hele”, heller ikke selvom vi differentierer betalingen og stemmeantallet. 
Ingen er bundet af noget for mere end et år ad gangen, og som beskrevet i 
indledningen. Det er vanskeligt at få øje på store interessekonflikter i forhold 
til det politiske system. Der er ikke eksempler på, at nogen har vundet på 
andres bekostning, vi har alle tabt, ved at stå alene. Lad os forene vore 

kræfter. Forslag til vedtægter kan downloades på 

danskelammeproducenter.dk. Yderligere information fås hos Anne Hjelm, Per 



Ploug, Niels Christian Jensen, Jørgen Blazeiewicz, Cato Barslund, Svend 

Joensen og Jens Bonderup Kjeldsen.  
 
 
 
 
  


