
Generalforsamling i Den danske NØK-afdeling 31/7 2012 i Gråsten 
 

1. Indledning ved formanden 

Gert Pedersen Aamand bød velkommen til generalforsamlingen og særligt velkommen til nye 

deltagere i NØKs kongres: Lars Iversen, Erik Hansen, Vagn Lindy Petersen, Morten Hansen, 

Lars Nielsen, Karin og Erling Christensen, Claus Fertin, Troels Kristensen, Søren Moesgaard 

Knudsen, Esben Lauridsen, og til Rolvur Djurhus fra Færøerne, der er blevet en del af den 

danske NØK afdeling. 

 

2 danske NØK medlemmer døde siden sidste kongres Troels Petersen Dalum og Kjeld Ny-

gaard vil blive mindet ved NØKs generalformsamling 

 

2. Valg af dirigent:  

Lars H Pedersen blev valgt som dirigent og konstaterede lovlig indvarsling af generalforsamlin-

gen. 

 

3. Beretning ved formanden 

Seneste generalforsamling fandt sted på Island i Høfn. Det var en rigtig god kongres med 

spændende faglige indlæg og så fandt det jo sted på Island fjernt fra hjemmelig himmelstrøg. 

Vi havde en flot dansk deltagelse med 21 medlemmer og i alt 51 danske. Som den danske 

NØK afdeling senest gjorde ved kongressen i Finland så støttede vi børnefamiliers deltagelse 

med kr. 2000 pr barn under 18 - svarende til billigste flybillet til Island. Herudover arrangerede 

vi en fællestur forud for kongressen med store natur, historie, faglige og sociale oplevelser for 

alle deltagere unge som gamle – det var en herlig blandet gruppe.  

 

På kongressen i Sverige for 4 år siden blev der for første gang anvendt et mix af sprog på kon-

gressen mellem nordisk og engelsk. Det blev vel modtaget og blev praktiseret På Island og og-

så ved denne kongres. NØK giver medlemmerne enestående muligheder for at skabe uformel-

le forbindelser mellem landene, og NØK kan af den vej kan virke som en støtte for de forskelli-

ge fælles nordiske organisationer der er etableret (Viking Genetics, Norfor, NAV, klovregistre-

ring, forskningskoordinering mv.) og måske vil flere samarbejder blive etableret i fremtiden. 

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

 

Siden sidste kongres på Island er der sket en masse i den danske NØK afdeling med hovedfo-

kus på planlægning af kongressen her i Gråsten. Bestyrelsen har i tæt samarbejde med Peder 

Damgaard haft fokus på at NØK kongressen 2012 skulle have   

 Et spændende, udfordrende og lærerigt fagligprogram – indlæg og besætningsbesøg, 

 Et godt program med spændende aktiviteter og oplevelser for børn, ungdom og ledsa-

gere. 

 Gode fysiske rammer for både faglige møder og socialt samvær 

 En spændende landsdel 

 En familievenlig pris 

 

Planlægningen er sket ved flere parallelle aktiviteter, hvor bestyrelsen fordelte opgaverne ef-

fektiv i blandt os og inddrog ekspert hjælp når egne evner og kræfter ikke rakte:  

 



 Et meget dygtigt sponsorudvalg med Ole Kjærsgaard som ankermand og Lars Peder-

sen og Christian Lund. 

 Karoline med 7 erfarne NØK-ungdomsledere har lavet et spændende ungdomspro-

gram.  

 Det faglige program blev lagt i oktober 2011, hvor 2 fra hvert af de andre nordiske lande 

var her på Gråsten fra fredag til søndag middag. Tak til alle jer danske indlægsholdere 

for tilsagn om indlæg og for gode velforberedte indlæg.  

 En god kongres kræver også gode bedriftsbesøg. Her er det især Karoline i samarbejde 

med Søren Knudsen og Peder Damgaard der har trukket læsset.  

 Peder Damgaard har været super til at komme med ideer og hjælpe med at føre dem 

ud i livet både hvad angår åbning, ringridere, festaften, ledsagerture, guider og alle de 

praktiske ting. Peder har på suveræn vis hjulpet med til at få det hele på skinner.  

 Ole Klejs har løst alle de mere administrative opgaver med registrering, økonomi, til-

melding betaling, mv.  

 En række af jer har vi bedt om at hjælpe med mindre opgaver her i forbindelse med 

kongressen og det har været dejligt at I alle har taget godt i mod opgaverne.  

 Endelig når der har været nogle opgaver vi ikke kunne få løst på anden vis eller selv lø-

se så har vi trukket på vore ægtefællers eksperthjælp 

 

Mange ting fornemmer vi er lykkedes, men der er sikkert også noget der kunne være gjort bed-

re. Tager vi det faglige program som er det bærende element, så er evt. konstruktiv meget vel-

kommen. Kritik kan rettes to steder hen:  

 

 Bestyrelsen, hvis den har været for dårlige til at bringe danske forslag på bordet og få 

dem ind i programmet. 

 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 

 

På kongressen her i Gråsten er vi i alt 225 deltagere heraf 115 til den faglige del (103 med-

lemmer), 53 børn og unge og 57 ledsagere. Tal på niveau med bestyrelsens målsætning som 

viser at vi fik lavet et program der var attraktivt for mange, så må vi håbe det har lavet op til for-



ventningerne. Det bliver mere og mere almindeligt at begge ægtefæller deltager i kongresde-

len, hvilket er meget positivt. Det gælder i år for 12 par. Det betyder flere deltagere på kongres 

og færre deltagere på ledsagerture, men samtidig har det stor betydning med et program for 

unge og børn, som dækker hele kongresperioden fra morgen til aften, således at begge foræl-

dre trygt kan deltage i kongressen. 

 

Herligt med stor dansk deltagelse det er flere her i Gråsten end både i 1992 og 2002 i Danmark 

– dejligt med flot opbakning på hjemmebane. Meget glædeligt at Sverige har lært lidt af os 

hvordan man får børnefamilier og dermed aktive yngre medlemmer med. I år har det knebet 

mest med kontakten til Finland – den ny finske formand vil helt sikkert sætte gang gøre Finland 

mere aktiv. 

 

Den danske NØK-afdeling har for tiden 39 aktive medlemmer og 10 seniormedlemmer. De ak-

tive medlemmer fordeler sig med: 16 kvægbrugere, 16 rådgivere, 1 undervisere og 6 forskere.  

 

1 af de såkaldt ”aktive” medlemmer har efter denne kongres ikke deltaget i tre på hinanden føl-

gende kongresser, og vi må derfor nu i henhold til vedtægterne bede vedkommende om at ta-

ge stilling til fremtidige medlemskab. Kontrollen af deltagelse i kongresserne laver vi kun for de 

aktive medlemmer, og ikke for seniormedlemmerne. 

 

Ud af de 19 personer, som vi har godkendt som medlemmer siden 2006, er der 2 der har meldt 

sig ud uden deltagelse og 2 vi ikke har set til kongres endnu. Ved rekruttering er det vigtigt vi 

forsat sikre at det er nye medlemmer der ønsker at være aktive og helst med hele familie. Pas-

sive medlemmer har NØK ikke brug for – heldigvis er det de senest år kommet mange nye ak-

tive medlemmer.  

 

Nye medlemmer er optaget i 2011 og 2012: 

Morten Hansen, Lars Nielsen, Erling Christensen, Claus Fertin, Troels Kristensen, Søren Mo-

esgaard Knudsen, Esben Lauridsen, Trine Barett, Rolvur Djurhus og Bjørn Patursson. 

 

Til slut mange tak til den øvrige bestyrelse for et rigtig godt samarbejde i en spændende perio-

de med kongresplanlægning 

 

 

4. Regnskab 

OIe Klejs Hansen aflagde regnskab for årene 2010 og 2011. Regnskabet udviste et underskud  

på 28.890 kr., hvilket skal ses på baggrund af beslutningen om at anvende max. 50.000 kr. af 

foreningens midler i forbindelse med fællesrejsen til Island i 2010. Der blev brugt 44.000 kr. til 

formålet. Han kommenterede også nedlægningen af afdelingens girokonto, hvorved der er spa-

ret kraftigt på gebyrer m.v.  

Afdelingens egenkapital pr. 31/12 2011 var på 58.902,05 kr. 

 

 

Dirigenten åbnede for debat: 

 

Generalforsamlingen roste formandens indsats. Gert har ydet en stor og betydningsfuld ind-

sats. 



 

Et emne i debatten var brugen af engelsk. Der var indlægsholdere, som kun havde præsente-

ret på engelsk (både tale og dias). Formanden fandt det vigtigt, at finnerne kunne have udbytte 

af at deltage, og der kan også være problemer med at forstå de andre nordiske sprog, hvis der 

tales hurtigt. Derfor regelen om, at man anvender både engelsk og nordisk: Hvis man taler 

nordisk har man dias på engelsk, eller omvendt. Udefra kommende indlægsholdere bør vi ac-

ceptere alene på engelsk. 

 

Der var ros til et godt program med stor faglighed, men noget kompakt. Forslag om flere oplæg 

til korte gruppearbejder, da det øger kontakten mellem deltagerne. Vigtigt at gruppearbejder 

skal styres præcist og fuldstændigt, således at tidsrammer overholdes og rapporteringen sik-

res. 

 

Fra 1980 og ca. 20 år frem afholdtes der årlige møder i NBC (Nordiske Bønders Centralråd), 

hvor formænd, næstformænd og ledende medarbejdere fra de besluttende organisationer ved-

rørende kvæg i de nordiske lande diskuterede fælles anliggender og fælles initiativer. Dette fo-

rum eksisterer ikke i dag. Oprindelig kom initiativet fra NØK og NØK’s generalsekretær deltog i 

møderne i en årrække.  Måske kunne NØK prøve at invitere til et seminar for den nuværende 

tilsvarende personkreds og dermed bringe inspiration fra NØK-møderne ind i de besluttende 

organer og fremme det nordiske samarbejde til gavn for nordiske kvægbrugere. NAV, Norfor 

og andre tidligere fælles aktiviteter blev i høj grad inspireret fra NØK- møderne.  

 

Beretning og regnskab blev godkendt med akklamation 

 

 

5. Valg af bestyrelse 

Ole Klejs Hansen ønskede ikke genvalg, men havde lovet at færdiggøre regnskab og hjemme-

side vedrørende kongressen. Formanden overrakte en gave og takkede Ole for indsatsen. 

  

Bestyrelsen foreslog Morten Hansen og Jakob Sehested så vi får nye kræfter ind.  

 

Karoline og Gert planlægger at lade sig udskifte i løbet af de næste 2-4 år og det derfor vil væ-

re fint med 4 i bestyrelsen en kort årrække til forberedelse af skiftet. 

 

Det er vigtigt med nyt kreativt blod i bestyrelsen, der kan hjælpe med at sammensætte spæn-

dende faglige programmer til kommende NØK kongresser og få erfaring inden kongressen igen 

skal være i Danmark.  

 

Morten og Jakob blev valgt med akklamation. 

 

6. Praktiske forhold vedr. kongres 2012 

Formanden orienterede om ting vedrørende festaftenen. Håbede danske medlemmer benytter 

chancen til en hyggelig festaften i selskab med nordiske venner og følger de udlagte bordflag i 

stedet for at lave en dansker koloni. Morten Kargo har lovet at føre os sikkert igennem aftenen 

som toastmaster og Lars Pedersen og Jan Duchwaider har organiseret et dansk indslag 

 

7. Kongres 2014 i Norge 



Kongressen bliver i Steinkjer midt i Norge i dagene 27. – 31. juli 2014 og vil blive præsenteret 

på den fællesnordiske generalforsamling. 

 

8. Eventuelt  

Flere forslag til emner på kongres 2014: 

 Hvilke nye ting kan NØK tage ind at arbejde med? 

 Nye spor for fællesnordisk udvikling 

 Samarbejde om landbrugsuddannelsen i NØK-landene 

 Befolkningens kendskab til landbrugserhvervet 

 Fælles initiativer i forhold til indkøbskæderne 

 Ejerskab i landbruget – ikke bare til gården, men også til mejeri, slagteri, kvægavlsfor-

ening m.v. 

 

Praktiske forhold – max 2 ppt pr bilagside – det uddelte var for små 

 

Der blev peget på vigtigheden af at få etableret en fællesnordisk kvægdatabase 

 

Der blev efterlyst flere dyrlæger i den danske afdeling. 

 

 

Dirigent og formand afsluttede generalforsamlingen. 

 

 

 

 


