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Referat af ordinær generalforsamling i Den danske NØK-afdeling 

afholdt 27/ 2010 i Höfn, Island 

 

 

1. Indledning ved formand Gert Pedersen Aamand 

Formand Gert Pedersen Aamand bød velkommen til generalforsamlingen og særligt vel-

kommen til nye deltagere i NØKs kongres: Jane Eriksen og Ole Kjærsgaard. Også vel-

kommen til Rolvur Djurhus, observatør fra Færøerne. 

 

 

2. Valg af dirigent 

Lars Pedersen, Klovborg, blev valgt som dirigent 

 

 

3. Beretning ved formanden 

 

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 

 

Formanden glædede sig over den store danske deltagelse i årets kongres, hvor repræsentati-

onen fra Finland og Sverige desværre er meget beskeden. 

 

På sidste kongres blev der for første gang anvendt et mix af sprog på kongressen mellem nor-

disk og engelsk. Det blev vel modtaget og bliver også praktiseret denne gang. NØK giver med-

lemmerne 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 mv) og måske vil blive etableret i fremtiden. 

Formanden fandt at NØK forsat kan spille en vigtig rolle til at styrke dette vigtige arbejde  

 

Den danske afdeling af NØK har siden sidste generalforsamling i Sverige i 2008 holdt to besty-

relsesmøder i DK afdeling + deltagelse i planlægningsmøde kongres 2010 i oktober 2009 og 

en masse mail og telefon kontakt. Bestyrelsen har arbejdet med indspil modtaget på sidste 

generalforsamling: 

 

Bestyrelsesarbejdet har siden NØK i Sverige 2008 fokuseret på 3 ting: 

 

Ideer til fagligt program på Island: Indspil fra medlemmer og bestyrelse blev af formanden ta-

get med til planlægningsmøde i Island oktober 2009. Bestyrelsen havde evalueret på den vel-

lykkede kongres i Sverige, og givet indspil hvad der var godt og kunne gøres endnu bedre på 



Island. Kort om kongressen i Sverige: Godt alsidigt fagligt program, stedet fantastisk, mødelo-

kalet for trangt (varmt), ungdomsprogram skabt af Jens og Karoline stor succes.  

Disse indspil var taget med til planlægningen af program i Island. Formanden udfordrede med-

lemmerne ved at sige at evt. kritik af program kan rettes to steder hen:  

 

1. Bestyrelsen, hvis den har været for dårlige til at bringe danske forslag på bordet. 

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

 

Formanden rettede en særlig tak danske indlægsholdere for at har taget positivt imod invitatio-

nen til at holde indlæg og have holdt nogle rigtig gode indlæg. 

 

Fællestur Island – glad for den store opbakning. Bestyrelsen valgte at følge opfordringen fra 

sidste generalforsamling med støtte til børnefamilier, NØKs fremtid. Den dansk afdeling giver i 

år tilskud på 2.000 kr. pr deltagende hjemmeboende barn under 18, og har søgt at arrangere 

en fællestur på et fornuftig prisleje for alle.  

 

NØK – Danmark 2012: På sidste generalforsamling blev Gråsten Landbrugsskole bragt i for-

slag. Efter lidt sondering af alternativer og et besøg hos Peder Damgaard har bestyrelsen be-

sluttet at NØK 2012 skal være i Gråsten. Gråsten er et super sted for en NØK kongres. De 

praktiske forhold er rigtig gode og Sønderjylland et spændende sted at besøge. Formanden 

nævnte at ikke mindst Peder Damgaard havde overbevist bestyrelsen om at Gråsten Land-

brugsskole var et velegnet sted. 

 

Formanden afsluttede beretningen med en tak til bestyrelseskollegaer for godt samarbejde 

 

 

Debat efter formandens beretning: 

Finnerne ønsker flere præsentationer på engelsk. Ellers er mange finner afskåret fra at forstå 

indlæggene. Vi opfordrede allerede ved kongressen i Sverige til, at hvis man havde sin mundt-

lige præsentation på engelsk, skulle den skriftlige være på nordisk, eller omvendt. Det kører 

nogenlunde, men kan blive endnu bedre. 

Man bør sætte et maksimum for antal slides for at holde tiden. Til et indlæg på 20 minutter bør 

der ikke være mere end 10 – 15 slides. Man bør desuden sikre, at der holdes en kort pause 

hver time. 

Ros til bestyrelsen for fællesrejsen. 

Er vi gode nok til at fortælle om, hvad NØK egentlig er? Kan organisationen gøre mere for at 

udbrede kendskabet? 

 

Formandens svarede at spørgsmålet om flere indlæg på engelsk vil vi tage med videre i plan-

lægningen af kommende kongres.  

Vedrørende nye medlemmer har alle forpligtelse til at sørge for at potentielle nye medlemmer 

virkelig er interesserede i at deltage i kongresserne. Den norske NØK-afdeling har det sådan, 

at man udnævner nye emner til medlemskab, men disse bliver ikke optaget som medlemmer i 

afdelingen, medmindre de deltager i førstkommende kongres. Måske er det et princip vi også 

kan bruge. Andre afdelinger vil tage den danske politik om tilskud til børns deltagelse op, så vi 

kan alle lære af hinanden. 

 

 

4. Nye medlemmer 

 

Den danske NØK-afdeling har for tiden 36 aktive medlemmer og 11 seniormedlemmer. 

 



De aktive medlemmer fordeler sig med:  14 kvægbrugere, 12 rådgivere, 3 undervisere og 7 for-

skere.  

 

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

følgende kongresser, og vi må derfor nu i henhold til vedtægterne bede dem om en stillingta-

gen til deres fremtidige medlemskab. Kontrollen af deltagelse i kongresserne laver vi kun for 

de aktive medlemmer, og ikke for seniormedlemmerne. 

 

Ud af de 10 personer, som vi har godkendt som medlemmer siden 2006, har vi endnu ikke set 

de 6 ved en kongres, selv om vi forsøgt at få dem med. 2 har allerede meldt sig ud igen. 

 

Nye medlemmer er optaget i 2009 og 2010 

 Jane Eriksen, Fjembevej 17, 9352 Dybvad 

 Erik Hansen, Mølvejgaardsvej 19, Hjerting, 6630 Rødding 

 

P.t. er der således plads til 4 nye aktive medlemmer + dem, der måtte melde fra, når de bliver 

bedt om at tage stilling til fortsat deltagelse i NØK. 

 

Vi har modtaget forslag om at optage den nye direktør for Viking Genetics, Claus Fertin, som 

nyt NØK medlem, når han tiltræder sin nye post 16. august 2010. 

 

Debat vedrørende medlemmer: 

Mogens Vestergaard vil kigge efter emner blandt yngre forskere 

Peder Damgaard vil kigge efter emner blandt yngre landbrugslærere 

Evt. et par veterinærer med (andre afdelinger har f.eks. organisationers veterinærchefer)? 

 

Nye medlemmer skal have lyst til at deltage aktivt i NØK kongresser og helst deltage med fa-

milie 

 

5. Regnskab 

 

Kassereren gennemgik regnskabet, og havde bl.a. følgende kommentarer: 

 

Bestyrelsen afsatte max. 50.000 kr. som tilskud til børns deltagelse i kongressen i Island. Der 

kunne udbetales max. 2.000 kr. pr. barn under 18 år. Hvis der kom mere end 25 børn ville de 

50.000 kr. blive fordelt ligeligt i.h.t. antallet af børn. 

 

Bestyrelsen forventer at udbetale tilskud til 14 børn, svarende til 28.000 kr. Dette tilskud svarer 

til 2 års kontingentindtægt med 40 aktive medlemmer. Bestyrelsen finder, at det er vigtigt at 

støtte de unge familiers deltagelse i NØK-kongresserne. Næste kongres er i Danmark, og her 

vil der næppe blive givet tilskud til børnefamilierne. 

 

Den danske fællesrejse i forbindelse med kongressen her i Island vil balancere ret præcist i sig 

selv, så den skulle ikke tære yderligere på foreningens beholdninger. 

 

Foreningen er således pænt rustede inden kongressen i Danmark 2012 med en forventet 

egenkapital ca. 75.000 kr. ved udgangen af 2011.  

 

Bestyrelsen vil alligevel indstille, at vi fastholder kontingentet på 300 kr. årligt for aktive med-

lemmer og 200 kr. årligt for seniorer. 

 

Regnskab og kontingent blev godkendt. 



 

 

6. Valg af bestyrelse 

 

Formanden oplyste, at bestyrelsen i de kommende 2 år vil supplere sig med personer med 

særlige ansvarsområder i relation til kongres 2012. Dette påvirker ikke det aktuelle bestyrel-

sesvalg. Efter 2012 bør der ske en gradvis udskiftning af bestyrelsen, således at et nyt hold er 

vel forberedt til at håndtere kongres 2022 i Danmark. Ole Klejs Hansen har allerede bebudet, 

at han ikke modtager genvalg i 2012, men gør opgaverne (regnskab og hjemmeside) vedrø-

rende 2012 færdige. 

 

Gert Pedersen Åamand (formand), Karoline Holst og Ole Klejs Hansen (sekretær/kasserer) 

blev alle genvalgt. 

 

 

7. Kongres 2012 i Danmark 

 
Praktiske forhold 

Skolen har 120 værelser med 125 ordinære senge. Værelserne har generelt en størrelse, så 

der kan etableres en ekstra opredning i værelset, og 6 værelser er så store, at de ville kunne 

anvendes som familierum. 

På skolens område ligger en naturskole med 12 ”grisehytter” hvor der kan sove 2 personer i 

hver. Det kunne være et tilbud til børnene 

Der er mulighed for camping på skolens område. 

Knapt 2 kilometer fra skolen ligger Marina Fiskenæs med plads til 100 – 200 personer (anven-

des meget af nordmænd booket gennem færgeselskab) 

Få kilometer fra skolen ligger Benniksgård Hotel med plads til ca. 120 personer 

 

Skolen har mødelokaler i forskellig størrelse, således at lokalet kan passe til deltagerantallet. 

Naturskolen ville være et fantastisk sted til programmet for unge mennesker, og en tilknyttet 

underviser ville kunne give et rigtig spændende program. 

Festaften kan afholdes i sportshallen, som også kan danne udgangspunkt for den traditionelle 

NØKiade. 

 

Etablering af udvalg:  

Bestyrelsen vil gerne involvere mange aktive danske medlemmer + familie. Det giver gode 

indspil og fælles ejerskab for en vellykket kongres. 

 

Følgende udvalg påtænkes: 

 Fagligt program 

 Sponsor  

 Ungdomsprogram  

 Ledsagerprogram  

 Fælles faglig udflugt  

 Social aften + NØKiade  

 Åbning + Fest aften+ underholdning, musik mv 

 Økonomi og sekretæropgaver mv (Ole Klejs) 

 

Christian Lund blev bragt i forslag til den faglige udflugt 

Ole Kjærsgaard blev bragt i forslag til det faglige program 

Lars Pedersen og Jan Duchwaider blev bragt i forslag til sponsorudvalget 

Peder Damgaard blev bragt i forslag til udvalg vedrørende åbning, fest m.v. 



Karoline Holst har allerede aftalt med Karen og Ketil, at de gerne vil arbejde med ungdoms-

programmet (koordineres med tilbuddene på Gråsten Landbrugsskole). 

 

Bestyrelsen kan (næsten) tvangsudskrive medlemmer til diverse udvalg. 

 

Forslag til tema: Samarbejde ud over Norden (kunne man få Marianne Fischer Boel til at holde 

et indlæg?) 

 

Et medlem pegede på muligheden for at besøge tyske kvægbrug. Da kongressen foregår i 

Danmark var der enighed om at det var gode danske kvægbrug, der skal besøges.  

 

Der skal laves et kort over de danske NØK-medlemmers geografiske placering. Kortet lægges 

på NØK’s hjemmeside, således at medlemmer fra andre Nordiske lande kan kontakte danske 

NØK-medlemmer i et lokalområde i forbindelse med besøg i Danmark. Danske medlemmer 

bør i vides muligt omfang være åbne for at hjælpe med planlægning af ture, modtage besøg, 

tilbyde logi (evt. låne sommerhus ud), hente folk i lufthavne m.v. 

 

 

8. Eventuelt  
Rolvur Djurhus kunne meddele, at færingerne havde valgt at ville være en del af den danske 

delegation. Det var ikke af nationale årsager, men fordi den færøske kvægproduktion ligner 

den danske mere end den islandske. Rolvur’s kollega ville give samme besked til den island-

ske generalforsamling. 

Formanden oplyste, at den danske gruppe på den baggrund ville blive udvidet efter aftale med 

NØK-styrelsen. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen, og formanden takkede dirigenten for god mødele-

delse. 


