
 
 

 

Generalforsamling 24. juli 2018: 

REFERAT 
Fil: 2018-155.ok 

 
Dato:  Tirsdag 24. juli 2018, kl. 16.00. 
 
Sted: NØK Kongres, Rättvik, Sverige.  
 
 
Dagsorden: 
a. Valg af dirigent. 
b. Valg af stemmetællere.  
c. Formandsberetning. 
d. Godkendelse af regnskab 
e. Godkendelse af budget og kontingent for 2019.  
f. Godkendelse af nye medlemmer. 

a. Kirsten Andersen 
b. Hans Peter Bay.  
c. Niels Martin Nielsen. 

g. Valg til bestyrelsen i NØK Danmark: 
a. Morten Hansen ønsker ikke genvalg.  

  h. NØK Kongres på Island 2020.  
  i. Næste NØK kongres i Danmark i 2022. 
  j. Evt.   
 
 
Ad a. Valg af dirigent 
Lars Pedersen valgt.  
 
Ad b. Valg af stemmetællere 
Lars Pedersen udpeger hvis der er behov.  
 
Ad c. Formandsberetning 
Formand Morten Hansen havde forfald. Hans skriftlige beretning gengives 
her:  
Sidste gang vi mødtes var til NØK Kongres 2016 i Jakobstad i Finland, som 
ligger ud mod Østersøen. Sprogligt var det ikke et problem med at holde 
møde i Finland, da der i dette område er flest svensktalende finnere. 
Emnerne i kongressen var dyrevelfærd og fodereffektivitet, og ny teknologi. 
Fra Danmark var der indlæg ved Morten Hansen og Casper Pedersen. 



Glædeligt at vi til dette års kongres har endnu flere danske indlæg! 
Gårdbesøget var på en ejendom med Lely-robotter og en maskinfabrik, der 
havde alle slags maskiner til græs. Der var 26 danske deltagere, heraf 11 
NØK-medlemmer, 7 ledsagere og 8 børn/ungdommer. Kongressen var 
meget vellykket, godt planlagt og begunstiget af godt vejr.  
 
Husk at der nu er oprettet en Facebook-gruppe for NØK, der bliver anvendt til 
at orientere om kongresserne både før, under og efter. Ved anmodning bliver 
I som NØK ś medlemmer optaget på Facebook-gruppen.  Desuden findes 
info på NØK’s hjemmeside med billeder og indlæg fra kongresserne. Uanset 
hvilket medie man bruger, vil det kræve tid og resurser at have alt 
information opdateret. Vi vil gerne høre input om, hvordan I mener, 
information mm. skal formidles i fremtiden.  
 
Imellem kongresserne har vi i bestyrelsen mødtes et par gange om året og 
holdt en række telefonmøder for at evaluere og planlægge næste kongres. 
Derudover har arbejdet i bestyrelsen drejet sig om information til medlemmer, 
hvervning af nye medlemmer, bogføring af regnskab og indkrævning af 
medlemskontingenter. 
 
Der er næsten 30 danske deltagere til dette års NØK. Det er skønt, men der 
kunne sagtens være plads til flere. Med flot natur og dejlige omgivelser her 
midt i Sverige er rammerne for en god kongres lagt. Jeg (Morten) undskylder 
min egen ikke-tilstedeværelse. Må se i øjnene, at situationen med delebørn, 
landbrug og sommerferieplaner gør det ikke muligt at få plads til årets 
kongres.   
 
Planlægningen af dette års kongres har været vanskelig grundet dårlig 
kommunikation. I den danske lejr ventede vi fra august 2017 til oktober 2017 
på en mail der skulle fortælle hvornår planlægningsmødet skulle være, men 
den dukkede ikke op førend vi rykkede dem for svar først i oktober. Annika 
som hovedansvarlig fra Sverige, havde godt nok sendt en mail sidst i august, 
men hun havde brugt en forkert mail til Ole og Morten. Da planlægnings-
mødet var sat til sidst i oktober, kunne ingen af os nå at ændre allerede lagte 
planer for denne weekend, så desværre deltog ingen af os danskere i 
planlægningsmødet. Under mødet var Morten med en times tid på en meget 
dårlig skype-forbindelse, men det var næsten umuligt at opfatte, hvad de 
talte om. Men det var vores klare indtryk, at der stort set ingenting var 
planlagt inden planlægningsmødet og måske alligevel.  
 
Planlægningen fortsatte derefter konstruktivt i mailkorrespondance og 
telefonsamtaler. - Ikke helt optimalt, men trods det, synes jeg, at der er blevet 
lavet et ret spændende fagligt program, hvor vi er lykkedes med at få 5 
danske indlæg+ 1 moderator på. Det er da ganske fint. Desuden venter et 
spændende program for børn og ledsagere.    
 



Siden sidst har vi sagt tak til Karoline Holst for hendes store arbejde gennem 
mange år i bestyrelsen. Derudover skylder vi en kæmpe stor tak til Ole Klejs 
for at fortsætte arbejdet med at opdatere hjemmesiden. Ole har nu meldt ud 
efter denne kongres vil han holde med det job, og efter 17 års godt arbejde, 
har vi stor respekt for den beslutning.    
 
Vi fra bestyrelsen ønsker jer alle en fortsat god kongres og håber vi ses igen 
i 2020 på Island.  
 
 
Der var ros og klapsalver fra forsamlingen til Morten Hansen for en god og 
fyldig beretning.  
 
Debatten fokuserede bla. på at på avl havde fyldt meget på årets kongres, 
indlæggene var gode, særligt dem udefra, grupperne skal vi som arrangør 
sammensætte, søndag aften skal bruges til noget fælles fremfor at nogle af 
os tager ud af huset.   
 
 
Ad d. Godkendelse af regnskab. 
Jakob Sehested fremlagde regnskabet, der faktisk dækker to år (2016-2017), 
fordi der er to år mellem kongresserne. 
 
Omsætningen er på 32.000 kr. Overskuddet er på 9.800 kr. Egenkapitalen på 
71.900 kr. Indtægterne udgøres hovedsageligt af kontingenter. Udgifterne er 
tilskud til børn ved kongressen i Norge og drift af web-siden.  
 
 Regnskabet blev godkendt.  
 
 
Ad e. Godkendelse af budget og kontingent for 2019. 
Jakob Sehested fremlagde bestyrelsens forslag til budget og kontingent.  
 
Budgettet for to år viser en omsætning på 27.000 kr. og et nul resultat. 
 
Kontingentet er uændret 300 kr. for aktive medl. og 200 kr. for øvrige. Der 
ydes et tilskud på 1.500 kr. pr. barn under 18 år, der deltager i kongressen.  
 
Budget inkl. kontingentsatser godkendt af generalforsamlingen. 
 
 
Ad f. Godkendelse af nye medlemmer. 
Flg. tre nye medlemmer blev optaget: 
Kvægbrugskonsulent Niels Martin Nielsen, Skive 
Landbrugsskolelærer Kirsten Andersen, Viborg 



Adm. direktør Hans Peter Bay, Viking Danmark 
 
Velkommen til jer. 
 
 
Ad g. Valg til bestyrelsen i NØK Danmark: 
Morten Hansen ønsker ikke genvalg. 
 
Nyvalgt blev Casper Pedersen. Han blev straks valgt til formand for NØK i 
Danmark.  
 
 
Ad h. NØK Kongres på Island 2020. 
Bestyrelsen fik mandat til at arbejde med en fælles tur af 3-5 dages varighed 
rundt på Island inden kongressen i 2020.  
 
Kongressen på Island foregår i Selfoss den 26.- 29. juli 2020.  
 
 
Ad i. Næste NØK kongres i Danmark i 2022. 
Bestyrelsen præsenterede et oplæg hvor kongressen skal foregå i Viborg.  
29. juli – 1. aug. 2022.  
 
Forsamlingen kom med fine indspil. 
 
Mulige lokaliteter:  
Asmildkloster Landbrugsskole, Gymnastikhøjskolen, LMO, Bjergsnæs 
Efterskole, Hald Ege Efterskole, Tjele Gods = gallamiddag.  
 
Emner:  
Fremtidige produktionsstrategier, robuste bedrifter, strategi 2030, 
fodereffektivitet, kvægøkonomi, økologisk mælkeproduktion, simherd, 
hestebønner, kompakt foder, dansk landbrugs karakteristika.  
 
Ledsagerturen:  
Dollerup bakker, Domkirken, Mønsted Kalkgruber, byvandring, 
svømmehallen, bowlinghallen. Gågaden i Viborg.  
 
Besøgssteder:  
Viking i Assentoft, Gunnar Forum, Bjarne Moustsen, Tastum Jersey (Svend 
Otto Søgaard), Samson, Ny Lundgaard, Finn Høyer, Thise Mejeri, Foulum, 
Søstjerne fabrik i Skive, Torsten Wetsche, Arla i Rødkærsbro. I/S Kuhr 
Hedegaard, en hollænder. LMO.  
 
Sponsorer: 



Arla, Viking Genetics, Danish Agro, Samson, DLG, Viborg Kommune, 
Eurofins, Danish Crown, Thise, Jyden. 
 
NØKiade: Støvlekast, cykelringridning,  
 
Børne-ungdomsprogram: Inger (Morten K.),  
 
Guider: Anne Aamand, N.K. Fruergaard. 
 
 
Der er et godt grundlag for bestyrelsen at arbejde videre med. Sted og 
tidspunkt skal endelig fastlægges i nær fremtid.  
 
 
 
Ad j. Evt.   
Ole Klejs Hansen stopper som web-ansvarlig. Forsamlingen takkede Ole for 
hans store indsats gennem 17 år. Der er Ole Klejs, der har oprettet 
hjemmesiden i sin tid.   
 
Der var ikke kandidater fra Danmark til at overtage posten. De andre lande 
opfordres til at byde ind.  
 
Bestyrelsen blev opfordret til at fremskaffe vedtægterne for den danske NØK-
afdeling.  
 
 
Referent: Ole Kjærsgaard 
 
 
 

 
NØKs hjemmeside: www.noek.org 

 

 

http://www.noek.org/

