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Kontingent for 2016 
Der skal betales kontingent for 2016. Se vedlagte kontingent-opkrævning 
 
 
 

NØK Kongres 2016 i Finland 
Årets NØK-kongres blev afholdt 31. juli – 3. aug. 2016 i Jakobstad/Pietarsaari i Finland ud 
mod Østersøen. Det er det eneste område i Finland, hvor svensktalende er i flertal. 
Emnerne var Dyrevelfærd og fodereffektivitet, fodereffektivitet og endelig teknologi. Fra 
Danmark var der rigtig gode indlæg ved Morten Hansen og Casper Pedersen. 
 
Gårdbesøg var på en ejendom med Lely-robotter og en maskinfabrik (Elho), der har alle 
slags maskiner til græs. Der var 26 danske deltagere, heraf 11 NØK-medlemmer, 7 
ledsagere og 8 børn/ungdommer.  
 
Kongressen var meget vellykket og begunstiget af godt vejr.  
 
Finland har oprettet en Facebook-gruppe for NØK, der med stor succes blev anvendt til at 
orientere om kongressen både før, under og efter. NØK´s medlemmer kan blive optaget 
på Facebook gruppen og på NØK’s hjemmeside http://noek.org/ kan man finde det 
relevant link. På NØK’s hjemmeside findes også billeder og indlæg fra årets kongres. 
 
 
 

 

 
 

 
NØKiaden er en tradition. I år den blev 
næsten vundet af Danmark. 2016 er et 
olympisk år. Danmarks hold levede fint op 
til de olympiske idealer om ædel kappe-

strid.  
 
Rolf (tv.) og Rune Sehested udgjorde 
sammen med Sune Hansen Aamand og 
Emma Kjærsgaard det danske hold.  
 

 
 
 

http://noek.org/


NØK-generalforsamling: Tak til Karoline Holst 
På den danske NØK-generalforsamling aflagde formand Morten Hansen en 
fyldestgørende beretning. Regnskabet viste en omsætning på ca. 40.000 kr. og et 
underskud på ca. 11.000 kr. Begge dele som budgetteret. Det blev Karoline Holsts sidste 
opgave i bestyrelsen, da hun ikke modtog genvalg.  Forsamlingen gav et velfortjent bifald 
til Karoline Holst som tak for indsatsen. Hun har gjort en stor indsats for at få kvalitet i 
børne-/ungdomsprogrammet. Nyvalgt til bestyrelsen blev Ole Kjærsgaard. Optaget som 
nye medlemmer blev flg. 4: Michael Farre, Seges, Nicolaj Ingemann Nielsen, Seges, Rex 
Clausager, Viking Genetics og Jesper Overgaard Lehmann, Aarhus Universitet, Foulum. 
Hjertelig velkommen til de nye medlemmer. 
 
 

 

 
 

 
På den fælles nordiske NØK-
generalforsamling blev Wriedts Plakette 
overrakt til landmand Reino Wasstrøm (tv.) 
og dyrlæge Laura Kulkas. Begge fra 
Finland.  

 
Her sammen med NØKs generalsekretær 
Hans Ekstrøm, Sverige og NØKs formand 
Niclas Sjöskog, Finland (th.). 

 
 

Den danske NØK-bestyrelse 
Den nye bestyrelse har holdt første møde, hvor arbejdsopgaverne blev fordelt. Morten 
Hansen fortsætter som formand, Jakob Sehested er økonomi-ansvarlig og Ole 
Kjærsgaard har sekretæropgaverne. Ole Klejs Hansen er ikke medlem af bestyrelsen; 
men er fortsat styrmand på NØKs fælles hjemmeside.  
 
 

2018: Kongres i Sverige: 22. – 25. juli: Skriv det i kalenderen 
Næste kongres er i Sverige i 2018. Tidspunktet er en uge tidligere end normalt. Dvs. den 
22. – 25. juli 2018 i Rättvik, Dalarne, der ligger ca. 500 km nordvest for Stockholm. Mere 
information om næste kongres i Sverige og om kongressen på Island i 2020 kan findes på 
NØKs hjemmeside.  
 

Nye medlemmer er velkommen 
Målsætningen er, at medlemsskaren skal være bestå af en tredjedel landmænd, en 
tredjedel forskere (de er i undertal lige nu) og en tredjedel rådgivere. Kik derfor gerne i 
jeres netværk om der er folk, der vil være med i NØK. 
 
På bestyrelsens vegne  
Morten Hansen + Jakob Sehested + Ole Kjærsgaard 
 
 

 
NØKs hjemmeside: www.noek.org 

 
Facebook:  https://www.facebook.com/groups/835699513193998/ 
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