
 

 

 Highland Cattle Danmark 
Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 

 

4. marts 2018 

Invitation 
til avlsforeningens årlige, ordinære generalforsamling 2018 

 

Avlsforeningens bestyrelse har hermed fornøjelsen at invitere og indkalde alle medlemmer til den årlige, 

ordinære generalforsamling 2018. 

Generalforsamlingen holdes i år i: 

Bygningen, Ved anlægget 14B, 7100 Vejle 

Dagens program ser sådan ud: 

 Kl. 1000 Ankomst, registrering, workshops, betaling for forplejning 

 Kl. 1130 Frokost *), buffet, pris 150 kroner (kontant eller MobilePay) 

 Kl. 1230 Den årlige, ordinære generalforsamling 
 

Inden frokost kan du besøge en række workshops: 

 Registrering af lovpligtige og frivillige data i WebDyr Plus, v/Mogens Stendal 

 Smag Danmark, organisation af fødevareproducenter og-handlere, v/Hanne Christensen 

 Mineraler til Skotsk Højlandskvæg, v/Valdemar Jakobsen, CellKim 

 Lær at binde en god grime, /Preben Koch har opskriften 

 Varer fra hylderne i Skottebutikken, /Britta Koch har udvalg med 

 ”Syting” med Skotsk Højlandskvæg motiver, v/Charlotte Skou 

 Malerier og fotos med motiver af Skotsk Højlandskvæg. Send på forhånd e-mail til ms@highland-
cattle.dk og fortæl, hvad du vil vise og eventuelt sælge. 

 

 

 

 

 

 Venlig hilsen 

        pbv. 

 

Niels Seidenfaden 
       Formand  

 

*) Tilmeld dig frokosten på e-mail: ms@highland-cattle.dk 

Oplys navn og antal personer. 

Uden tilmelding kan du ikke forvente, der er frokost til dig. 
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 Highland Cattle Danmark 
Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 

 
 
 
 

4. marts 2018 
 

Dagsorden 
for Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvægs årlige, ordinære generalforsamling, den 18. marts 2018 i Vejle 

 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere 

3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 

4. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Fremlæggelse af Budget 2019 samt fastsættelse af kontingenter for 2019 

7. Valg af formand (gælder for 1 år) 

Niels Seidenfaden er på valg og er villig til genvalg 
8. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (gælder for 2 år) og tre suppleanter (gælder for 1 år) 

Knud Boye-Nielsen, Lene Gommesen og Jette Overby er på valg til bestyrelsen og er villige til genvalg 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Ole Skou er på valg som revisor og er villig til genvalg 
10. Uddeling af hædersbevisninger 

11. Eventuelt. 

Foruden formand og de tre bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, består bestyrelsen pt. af Anni Assenbjerg, 

Jens Kimer-Jørgensen og John-Erik Hørdum. 

Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Highland Cattle Danmark 
Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 

 

4. marts 2018 

Dagsordenens punkt 5: Behandling af indkomne forslag 

Under dette punkt er der tre emner til behandling: 

1. Indstilling fra bestyrelsen om eksklusion af bedriftsmedlem Mosens Highland Cattle 
2. Forslag fra medlem John Bonnor om ændring af vedtægterne 
3. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne. 

 
1. Indstilling om eksklusion af medlem 

Bestyrelsen indstiller, at bedriftsmedlem i Club Midt, Mosens Highland Cattle, Gammel Mosevej 13, 8462 
Harlev J., ekskluderes som medlem af Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg.  

Indstillingen sker med afsæt i vedtægternes §3 stk. 8, der siger: Bestyrelsen kan foretage en begrundet 
indstilling til generalforsamlingen om, at denne ekskluderer et medlem, der efter bestyrelsens vurdering 
modarbejder avlsforeningens formål eller arbejde eller ved sin adfærd bringer avlsforeningen eller Skotsk 
Højlandskvæg i miskredit. 

Dette er bestyrelsens baggrund og begrundelse for indstillingen, i det et virksomheds- eller bedriftsmedlem 
er ansvarlig for udsagn og handlinger fra en af virksomheden/bedriften udpeget og navngivet person: 

Mosens Highland Cattle har udpeget blandt andet Bjarne Jensen som bedriftens repræsentant i forhold til 
medlemskabet af Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg. Bjarne Jensen har på de sociale medier ved flere 
lejligheder omtalt avlsforeningen og dens bestyrelse i lidet flatterende vendinger.  

Helt konkret har Bjarne Jensen den 23. januar 2018 på Facebook i gruppen Kødkvæg skrevet:  
”Hej alle i kødkvæg 
Hvis der er nogle som sidder derud og tænker at melde sig ind i avlsforeningen for skotskhøjlænder vil jeg 
sige det har vi ikke fået noget godt udaf. Det er en forening hvor der sidder meget få personer og vil 
bestemme alt og ikke ønsker at andre kommer med deres ideer, men penge for medlemskab kan de godt 
bruge”.  
Bjarne Jensen slutter den aktuelle post den 23. januar 2018 med at skrive: ”Så hvis man ikke ved hvad man 
skal bruge sine penge til så send dem til alle andre formål, der er til mere gavn”. 

Bestyrelsen vurderer, at Bjarne Jensen ved sin generelle opfordring til ikke at melde sig som medlem af 
avlsforeningen modarbejder avlsforeningens arbejde og ved de valgte formuleringer bringer avlsforeningen i 
miskredit.  

Det er på denne baggrund, at bestyrelsen indstiller Mosens Highland Cattle til eksklusion af avlsforeningen.  

2. Forslag fra John Bonnor om vedtægtsændring 

§5, stk. 10, Der kan ikke stemmes ved fuldmagt …ændres til: 

Ved fravær kan stemmes ved fuldmagt, enten til bestyrelsen eller til et fremmødt medlem, dog max. 2 

fuldmagter pr. fremmødt medlem. Fuldmagten omfatter alene følgende punkter på dagsordenen: 6. 

Behandling af indkomne forslag; 7. Valg af formand; 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

3. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring  

Bestyrelsen foreslår en tilføjelse til §3 stk. 2: 

(…til avlsforeningens formand, kasserer eller sekretariat). Bestyrelsen kan uden skriftlig begrundelse afvise 
en anmodning om medlemskab af avlsforeningen, når bestyrelsen vurderer, at medlemskabet ikke kan 
leve op til bestemmelserne i vedtægterne. 


