
Referat af generalforsamling 2014 i Steinkjer, Norge 
 
 

Dagsorden: 

 

1. Indledning ved formanden 

Velkommen til generalforsamlingen og særlig velkomst til nye medlemmer: Kasper Pedersen og Lene Frimer 

Jørgensen (der desværre ikke kunne deltage her i Steinkjer). Vi håber I og jeres familie vil få et stort udbytte af NØK.  

 

2. Valg af dirigent : Lars Pedersen 

 

3. Beretning ved formanden 

Seneste generalforsamling fandt sted I Gråsten. Det var en rigtig god kongres med spændende faglige indlæg, med 

stor deltagelse og dejlig opbakning fra den danske afdeling og i helt fantastiske omgivelser på Gråsten 

Landbrugsskole vel organiseret af Peder Damgaard og hans stab. Vi havde en flot dansk deltagelse med  

 

Vi har forsøgt at bringe vore gode erfaringer fra Gråsten videre til kongressen i Norge. Morten og Karoline har deltaget 

i planlægningsmødet i Steinkjer i efteråret 2013. I det faglige program er der lagt vægt på mere tid til faglig diskussion 

end vi havde i Gråsten. Vi har fra bestyrelsens side lagt stor energi i at give input til et godt fagligt program og igen 

valgt at støtte børnefamilies deltagelse økonomisk og er derfor lidt skuffede over at vi bare er 9 danske Nøk 

medlemmer med familie her i Steinkjer. Vi tror hovedårsagen til den lidt tynde deltagelse er prisniveauet og at 

programmet blev sendt alt for sent ud – vi mener det bør ske seneste 1. dec året før, så det kan indgå i familiernes 

ferie planer det efterfølgende år. 

 

På kongressen i Sverige for 6 år siden blev der for første gang anvendt et mix af sprog på kongressen mellem nordisk 

og engelsk. Det blev vel modtaget og blev praktiseret på Island og i Gråsten og også ved denne kongres. NØK giver 

medlemmerne enestående muligheder for at skabe uformelle forbindelser mellem landene, og NØK kan af den vej 

kan virke som en støtte for de forskellige fælles nordiske organisationer der er etableret (Viking Genetics, Norfor, 

NAV, klovregistrering, forskningskoordinering mv) og måske vil flere samarbejder blive etableret i fremtiden. NØK kan 

bestemt forsat spille en vigtig rolle for at styrke dette samarbejde. 

 

Tager vi det faglige program som er det bærende element, så er evt konstruktiv meget velkommen. Kritik kan rettes to 

steder hen:  

 

1. Bestyrelsen, hvis den har været for dårlige til at bringe danske forslag på bordet og få dem ind i programmet. 

 

2. Medlemmerne, hvis I ikke har indsendt forslag til os.  

 

Vi modtager selvfølgelig også gerne konstruktiv kritik til andre dele af programmet især de ting som kan være til gavn 

for den næste NØK kongres 

 

Dansk deltagelse i NØK kongresser: 

1992 i Danmark: 31 

1994, Norge: 26 

1996, Finland: 25 

1998, Sverige: 37 (50 års jubilæum) 

2000, Island: 24 

2002, Danmark: 35 

2004, Norge: 12 

2006, Finland: 20 (børnetilskud) 

2008, Sverige: 24 

2010 Island 21 (børnetilskud) – ialt 50 i DK gruppe 

2012 Gråsten 41 (3 ægtefæller) i alt 85 i den danske gruppe 

2014 Steinkjer 9 (+ en ægtefælle) ilat xx i den danske gruppe 



 

Til slut vil jeg gerne sige mange tak til den øvrige bestyrelse for et rigtig godt samarbejde i en lidt roligere periode end 

vi havde op til kongressen i Gråsten 

 

Derefter var der debat. Igen omkring NØK sproget dels på indlæg og bilag. En kombination af Nordisk og engelsk er 

godt. 

 

4. Nye medlemmer 

Den danske NØK-afdeling har for tiden 36 aktive medlemmer og 9 seniormedlemmer. 

 

De aktive medlemmer fordeler sig med:  15 kvægbrugere, 14 rådgivere, 1 underviser og 6 forskere.  

 

Ved rekruttering er det vigtigt vi forsat sikre at det er nye medlemmer der ønsker at være aktive og helst med hele 

familie. Passive medlemmer har NØK ikke brug for – heldigvis er det de senest år kommet mange nye aktive 

medlemmer 

 

Nye medlemmer er optaget i 2013 og 2014 

Kasper Pedersen og Lene Trier 

P.t. er der således plads til 4 nye fra Danmark fordelt på kategorier- Nye medlemmer skal have lyst til at deltage aktivt 

i NØK kongresser og helst deltage med familie 

(Landbrugsskole, dyrlæge produktionssygdomme relevant) 

 

5. Regnskab 

 Udviste et overskud på 18.901 kr. samt en egenkapital på 77.800 kr. 

 

6. Valg af bestyrelse:  

Formand  samt medlem af NØK styre for kommende 2 år: Morten Hansen 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Karoline Holst og Jakob Sehested 

 

7. Praktiske forhold vedr. kongres 2014 

Fest aftenen i aften – håber danske medlemmer benytter chancen til en hyggelig fest aften i selskab med 

nordiske venner  

8. Kongres 2016 i Finland. Der blev foreslået tilskud til børnedeltagelse samt mulighed for en fælles tur. 

 

9. Eventuelt 

 


