Formandens beretning på generalforsamlingen den 11. marts 2017:
v/ Karen Huus
Man siger at det er nemt at være en del af en forening i fremgang, det kan jeg ikke bekræfte, og jeg
tror det samme gælder den øvrige bestyrelse og de der arbejder i udvalgene, eller på anden måde
bidrager til foreningen, men sikkert er det at, det er både spændende og udfordrende for de der
bidrager til den udvikling vi har været vidne til.
Vi kommer ikke uden om at Dansk Angus Kød, og den aftale der er lavet med KødGrossisten har,
og fremover vil få stor betydning for os medlemmer. Vi har set en fremgang i antallet af
medlemmer. Mange af de nye der er kommet til, levere dyr under kødkonceptet Dansk Angus Kød.
Flere af jer har bidraget via medierne, hvor i har åbnet stalddøren, og på fornemste vis, har fortalt
om jeres dyr, og passion for avlen, andre har anbefalet naboer, bekendte eller blot en tilfældig
person man har mødt, at de skulle starte med Angus, og derved blive leverandører til Dansk Angus
Kød, det har så igen sikret en stigende efterspørgsel på avlsdyr, både de stambogsførte, og hun dyr
hvis afkom kan levere til konceptet, såfremt indberetningerne er lavet rigtigt. Jeg behøver nok ikke
at nævne at det samtidigt har fået priserne på levedyr til stige. 87 af jer medlemmer er i dag tilmeldt
konceptet Dansk Angus Kød, og langt de fleste af jer levere til KødGrossisten.
Vores mål var at nå 800 dyr det første år, og med jeres fælles indsats nåede vi målet med 816 dyr. I
har delt en samlet merpris på 1.307.635 kr. det må da siges at være lidt af en præstation. Intet af det
har kunnet lade sig gøre uden jer medlemmer. Man skal ikke holde sine dyr tilbage fra levering blot
fordi man tænker at ”de få dyr jeg har, gør nok ikke den store forskel” for det gør de, hvert dyr der
levers er med til at vi når i mål. Det får mig så også til at sige at, vi fortsat ser dyr der ikke kan
leveres til KødGrossisten, da de ikke opfylder kravet til vægt, form eller fedme. Med
KødGrossistens ønske om flere dyr, så er det vigtigt at i som producenter bliver gode til at vurdere
jeres dyr, vær omhyggelig med ikke at sende dyr der ikke kan opnå merprisen. Der er ingen
økonomi i det for jer, og tænk på at det kan være netop de dyr der mangler når vi om et år igen skal
gøre op om vi har nået vores mål, og KødGrossistens forventninger.
Merprisudvalget har d. 3 marts været til møde med KødGrossisten og Scandic. Det var udelukkende
positive tilbage meldinger der kom fra både KødGrossisten og Scandic, de er meget begejstret for
vores samarbejde, og flere af de tiltag vi nævnte blev taget positivt imod. De ser gerne en fremgang
i antal dyr, men er også godt klar over at det tager tid, og de er med på at vi sammen skal tage det
lange seje træk det er at få antallet op. På mødet blev der snakket om muligheden for at økologerne
kunne komme med. Jeg kan sige vi arbejder på det, men det er endnu kun i støbeskeen. Lykkedes
det at få en aftale på plads med både KødGrossisten, Scandic og DC, så sender vi info ud til jer
medlemmer.
.
For snart 2 år siden, tog man en beslutning i avlsudvalget. De KUP lister der blev sendt ud til
medlemmerne m.h.p. At finde og udpege tyre der, for Dansk Angus avl, var interessante at få
afprøvet på Ålestrup, blev skrottet. I stedet satte man sig ned og så på hvordan det seneste årti var
gået for Dansk Angus. Et par af de ting vi fik øjnene op for var at man var kommet bagud med
fødsel og kælvningsindekset, man var med andre ord, hvis man tager indekstallene alvorlig, ved at
sætte det over styr, som vores race er så berømt for, de lette kælvninger og kalve med en moderat

fødselsvægt, med efterfølgende god tilvækst. Avlsudvalget besluttede sig nu for hvilke indekstal der
skulle have ekstra opmærksomhed, det skulle så danne grundlag for at der blev trukket en KUP liste
til brug i avlsudvalget. Vi var nok selv overrasket over hvor få kalve der viste sig på KUP listerne.
Ud fra indekstallene og stamtavlerne, blev der valgt tyre der, hvis de kom på Ålestrup, kunne
bidrage positivt til avlen, og hermed også være interessante at se nærmere på, når der skulle findes
en ny Dansk tyr til sædproduktion, men avl er ikke kun tal, derfor vil alle kalve, også de kalve der
ikke er udpeget på denne måde, blive vurderet og fulgt i den periode de er til afprøvning på
Ålestrup. Når en kalv bliver udvalgt fra Kup listen bliver avleren kontaktet per telefon, her får vi en
snak om kalven, er den stadig aktuel, blev det besluttet at min. 2 fra avlsudvalget skulle besigtige
kalven, samt koen. Avlsudvalget ville samtidigt give et større tilskud til Ålestrup, således får man
5000/5500 kr i tilskud fra foreningen til disse kalve + 3000/3500 fra Viking. Alle andre kalve vil
fortsat modtage det almindelige tilskud fra foreningen og Viking på 3000/3500 kr.. Det har
resulteret i at vi har tappet en tyr fra Mønline. Avlsudvalget tror på at han er et godt valg, han vil
bidrage med kød, på de rigtige steder idet omdrejeren er over racens gennemsnit, ligeledes er hans
foderforbrug lidt under, og sammen med de andre egenskaber, ser jeg ham personligt som
en ”konceptkalv”, altså en tyr hvis afkom vil bidrage positivt til kødkonceptet Dansk Angus Kød,
og der er et kvalitetsstempel.
Aftalen med VikingGenetics for 2017 betyder at foreningen modtager 15.000 kr, og ikke som
tidligere hvor det var per kalv. Det forudsætter dog at vi som min. indsætter 8 kalve, et tilskud per
solgte sæddose på 2,46 uanset renavl eller krydsning, dog maks for 10.000 portioner. Sæden skal
være Dansk og solgt i Danmark. Tilskud fra Viking Danmark er uændret. Vi har således bundet os
for 8 kalve i 2017, det set i lyset af at vi i 2016 havde 10 kalve på Ålestrup, en stigende opbakning
fra jer medlemmer som satte jeres tyre til afprøvning i 2016 har bidraget positivt til denne
udvikling. Det gavner både avlen og vores alles interesse. Det er avlsudvalgets og bestyrelsens
opfattelse at vi fortsat bør bakke op om Ålestrup, mister vi først denne mulighed for afprøvning at
tyrene så har vi på nuværende tidspunkt intet sted hvor vi kan lave noget der viser noget om hvor
avlen er på vej hen.
Der har blandt jer medlemmer været et stigende antal henvendelser om Myostatin, single version
carrier. Hvad er det, hvor kommer det fra, vil vi have det, ja spørgsmålene har været mange. Ingen
tvivl om at vi skal have set nærmere på hvad det er og i hvilket omfang det påvirker vores race. Når
et dyr bliver testet positiv vil dyret, afhængig af hvad der er testet for, være bære af genet for
dobbeltmuskulatur. I Skotland har man valgt at teste alle stambogs førte tyre, således at deres status
er kendt. Tester man for selve genet, skal både ko og tyr være bære af det, for at det kan udmunde
sig i dobbelt muskulatur, derfor må det undre at de kun tester tyrene og ikke køerne. Vi har forsøgt
at få en dialog med den skotske Angusforening uden held da de ikke svare på vores spørgsmål. Der
er dog en avler og et firma der producere og sælger embryoner, som har belyst nogle af vores
spørgsmål. Ud fra de svar vi har fået, kan vi læse at der er delte meninger bland deres medlemmer
om hvor vidt det er til gavn eller skade for avlen, og der er ingen tvivl om at vi her i Danmark vil
opleve de samme forskelle hos jer medlemmer. Målet for en forening som vores må være at vi
melder ud hvilken holdning foreningen har, skal vi fremover teste de tyre foreningen vælger at
tappe, og hvad skal der ske hvis en test er positiv? hvad den enkelte avler eller land vælger at gøre
skal foreningen ikke gå ind i. Netop fordi det ikke bare lige er noget man rent teknisk sætter sig ind
i vil vi i bestyrelsen og avlsudvalget gerne have lov at arbejde med det, og så på et senere tidspunkt
indkalde jer medlemmer til en diskussion omkring emnet.
Vi har gennem det sidste år oplevet en stigning i forbrug af Angus sæd, således er vi en af de racer
med stor fremgang. Første gangs insemineringer er i 2016 steget med 67,7% . Når det kommer til
antallet af insemineringer, er VB Glen den Angus tyr der har bidraget mest til krydsnings avlen,
sæden er ikke udsolgt, men der er ikke meget tilbage. Vi har som et led i en byttehandel med en Irer,
solgt lidt til Irland af Bakkens Red Adventage. Her bruger man primært de røde Angus til
krydsningsavlen, viser det sig de kan bruge ham, kan det give grundlag for yderligere salg af sæden.
Der har været en god efterspørgsel på dyr til eksport, det generelle billede er at, det er svært at finde

dyr nok, også selv om priserne har været gode, både til eksport og til salg herhjemme. Trækker man
omkostningerne til eksporten fra, især for de små besætninger så er prisen stort set den samme for
dyr solgt herhjemme og dyr solgt til eksport, dog er det sådan at de bedste avlsdyr også opnår de
bedste priser. Vi kunne godt tænke os at, de af jer der har dyr til salg, eller ønsker at købe, benytter
jer af salgslisten, og ikke blot afventer at der kommer en forespørgsel om dyr til eksport, er prisen
den samme, så kunne vi lige så godt beholde dyrene i Danmark, det gavner vores kødkoncept, der
fortsat kan bruge langt flere dyr end der p.t. er. Der er det seneste år kommet en stigende
efterspørgsel på ældre avls tyre, så inden du slagter tyren, så sæt også ham på foreningens salgsliste,
eller/og benyt dig af muligheden for at annoncere den til salg i Anguskontakt.
Aktivitetsudvalget har i 2016 været særdeles aktive, igen kan det ikke lade sig gøre uden der er
nogle af jer medlemmer der har bidraget med både at, arrangere aktiviteterne og være den praktiske
der sætte stole, borde eller andet frem. Det betyder rigtigt meget for en forening at man deltager,
uanset om man har meget eller lidt at byde ind med, det er den fælles indsats der tæller. Sagt på en
anden måde hvis alle gør lidt, så når vi meget, mens er det de få der gør meget så”løber de få tør for
batteri”. Vores arrangementer er for alle, også ikke medlemmer, så tag naboen, familie, venner og
bekendte med når i drager af sted til en af de mange aktiviteter der er i Angusforeningen. I 2017 er
der sammen med Mols rejser, lavet en tur til Estland. Turen er tænkt som en tur hvor vi skal se et
par besætninger med dyr/afstamninger fra Danmark, men der er lagt stor vægt på at det skal være en
tur hvor det kulturelle og sociale er i højsæde. Tilmeldingen og betaling foregår direkte til Mols
rejser. Ved at lave det som et samarbejde med et rejseselskab, er vi dækket ind af rejsegaranti
fonden. Bliver man syg inden afrejse og dermed forhindret i at komme med, eller bliver turen aflyst,
så får man sine penge retur. Tilmeldingsfristen er 1 april, er der ikke nok deltagere fra Angus
foreningen, vil vi kontakte en af de andre raceforeninger, for at høre om deres medlemmer vil med
på turen, det betyder så samtidigt at vi skal besøge andre besætninger med andre racer. Der er ca. 35
pladser.
Udstillingudvalget har set på vores vandrepokaler, og de er ikke i en stand man kan være bekendt,
derfor er det blevet besluttet at de skal fornys. Samtidigt vil der blive lavet en ”manual” som følger
med pokalerne. Da pokalerne er ”vandrepokaler” skal man tænke på at den næste der vinder den
skal, kunne være stolt over at vise den frem. Det kræver at de fremstår velplejet, og at de udstiller
der har haft dem i sin varetægt behandler dem med respekt. Angusforeningen og KødGrossisten har
indgået en aftale der betyder at vi får et tilskud til vores nye pokaler. De af jer medlemmer der
vælger at lægge de mange timer og resourser i det at udstille, er med til på fornemste vis at
præsentere racen på dyrskuerne. Angus klare sig generelt godt, også blandt de øvrige racer. Netop
fordi i som udstiller bidrager som i gør, er det de øvrige medlemmer der har mulighed for at vise
flaget, ved at blive en del af den stand Angusforeningen har sat op. Det skal ikke være en pligt, men
gerne en tilbagevendende begivenhed, hvor man møder andre Angus folk. Merprisudvalget havde
valgt at bemande standen til kødkvægsskuet i Herning i november, vi stod der, i disse meget gule
trøjer og var meget synlige, det har siden resulteret i et par nye medlemmer, og nogen der har vist
interesse for foreningen. Det var alt i alt et par gode dage, og det kunne sagtens have været et andet
medlem af Angusforeningen der havde stået der. Så igen, meld jer til disse tiltag, det giver mere end
i regner med, både til jer selv og den forening i er medlem af.
Angus ungdom er i en positiv udvikling, der er en god dialog mellem Angus ungdom og
bestyrelsen, og man har i samarbejde med Angus ungdom besluttet at de hver gang til d. 1 januar,
har 5000 kr. på deres konto, som de kan disponere over. Vi har lavet aftale med Angus ungdom at de
fremover skal/kan være en aktiv del af Angusforeningens stand, således at de er med til det
praktiske med at indrette standen, og bemande den, i første omgang er det i Roskilde og Herning i
vil komme til at møde dem. Vi i bestyrelsen tror at denne form for samarbejde kan bidrage positivt
til både Angusforeningen og Angus ungdom. Der har været afholdt møde med Angus ungdom og
bestyrelsen, og det tegner godt for fremtiden. I som medlemmer opfordres hermed til at bakke op
om Angus ungdom, de er vores fremtid.

Anguskontakt er i dag udelukkende dansk, idet Norge har valgt at trække sig ud, der har dog været
et ønske fra Norge om at man gerne vil have mulighed for at tilbyde bladet til deres medlemmer. Vi
har i bestyrelsen besluttet at det godt kan lade sig gøre, og vi vil rigtigt gerne have mange med fra
Norge, derfor er det blevet besluttet at de kan modtage Anguskontakt til produktionsprisen + porto,
tilmed kan de annoncere i Anguskontakt til samme pris som vores medlemmer. Aftalen med Dorthe
omkring Anguskontakt er foreløbigt for 8 blade, derefter kan vi atter stå i den situation at vi ikke har
en redaktør, eller et udvalg der vil tage denne opgave til sig. Hvorvidt Dorthe vil binde sig
yderligere er helt op til hende selv. Samtidigt tager hun sig af opdateringen af vores hjemmeside.
Noget at det sværeste er at få ideer, få dem skrevet, eller finde nogen der kan og vil skrive til
Anguskontakt, derfor skal opfordringen til jer lyde, bak op om Dorthes arbejde, et arbejde hun er
helt alene om, og hvor det at modtage stof eller ideer nok fra jer vil bidrage til det blad vi alle er så
stolte af, for det ligner ikke nogen af de andre raceforeningers blad. Vi kan fra bestyrelsens side
godt forstå at det til tider kan være svært at afse tiden til bl.a. vores blad, måske det var en ide at
flere gik sammen om opgaven, men igen det er jo også jer medlemmer der skal ville det, og dermed
komme med ideerne til hvordan vi fremover sikre at alle kan modtage et både informativt og
inspirerende blad. Vi er sikker på at Dorthe gerne hjælper jer i gang, og Svend-Erik er super nem at
samarbejde med. Det at annoncere i Anguskontakt giver mulighed for at vise at i er der, samtidigt er
det en opbakning til økonomien i vores blad. Med de priser vi har på annoncer burde der være langt
flere af jer der benytter denne mulighed. Vi har snakket om i bestyrelsen hvor vidt vi ikke længere
skal have et fysisk blad, men sende det ud som en PDF fil, eller gøre som i Norge, vi er dog
kommet frem til at det ikke er en mulighed, men det kræver jeres opbakning.
Det har længe været bestyrelsen ønske at nedsætte en gruppe der vil arbejde med internationale
kontakter, herunder Europæisk Forum og World Forum. Vi er nu kommet i mål med en aftale
mellem Angusforeningen , Steffen Albrektsen og Niels Poulsen. Angusforeningen bidrager til World
Forum 2017, med 6000 kr. Steffen og Niels har tilbudt foreningen at dækker vi udgifterne svarende
til at foreningen sender 1 mand til World Forum, så vil de dele opgaven med at repræsentere
foreningen i Skotland. Foreningen står, med de to personer, stærkt på det internationale, og
bestyrelsen er selv sagt glade for at de takkede ja til opgaven. Vi har været i gang med at lave en
præsentation af den Danske Angusforening på engelsk. Vi kunne godt tænke os at der er en, blandt
jer medlemmerne der vil hjælpe med at holde præsentationen opdateret. Den er lavet som en
PowerPoint, hvor den ligger online så flere kan få mulighed for at komme med ideer og input til
fornyelsen. Opdateringen af statistikkerne vil skulle foregå en gang om året, mens øvrige tiltag kan
laves løbende. Vigtigt er det at der ikke ligger gamle utidssvarende oplysninger på det materiale vi
bruger i forskellige sammenhæng. Endelig vil den kunne lægges på hjemmesiden hvor i som
medlemmer kan downloade den, og bruge den hvis/når i rejser til udlandet og gerne vil have lidt
informationer med om vores forening.
Europæisk Angus Forum blev afholdt i Portugal/Azorene, i den forbindelse har foreningen
modtaget referat fra Tecnical Meeting, man vil gerne have de enkelte lande til at tilslutte sig de
målsætninger der er skrevet i referatet. Bestyrelsen har gennemlæst referatet, og kontaktet Paula
Costa, for at få uddybet målsætningen. Det vil, ikke blot i Danmark, men hele Europa kræve mange
ændringer hvis man skal nå i mål med de intentioner der er beskrevet i referatet. Svaret fra Paula
Costa er at, det ikke er tænkt som noget man kan eller skal gennemføre i de enkelte lande, men et
oplæg til debat, og emner hvor vi kan udveksle erfaringer, og lærer af hinanden, han beskriver både
World Forum og Europæisk Forum, som en begivenhed, hvor man blot mødes om en fælles
interesse. Sidst i referatet står der at man gerne så oprettet et kontor i Skotland med navnet
Europæisk Angus forening. Igen har vi spurgt til hvad dette indebærer på den lange bane.
Økonomisk bliver det i størrelsesordenen som World Forum, da man ikke har tænkt at der her er
tale om et egentligt kontor med ansatte, men et sted hvor man samler, opbevare og koordinerer de
ting de enkelte lande kommer med. Man skulle tilslutte sig sidst i januar, men flere lande incl.
Danmark har bedt om at få udsat det til generalforsamlingen er overstået, således at vores
medlemmer er med til at beslutte hvad der her skal ske. Fra bestyrelsens side anbefaler vi at man

tilslutter sig. Vi skal dog have en snak om i hvilket omfang foreningen skal bidrage økonomisk
fremover.
Salmonella status: Her er der ikke sket nogen ændring. Dansk Kødkvæg har på vejene af
kødkvægsproducenterne kritiseret forholdende, men uden synligt resultat
Vi har i år valgt at sende kontingentopkrævningen ud på mail, for at spare omkostningerne til porto.
Der blev den d. 4 januar med betaling senest d. 18 januar, sendt mail ud til alle der har mail, og brev
til dem der ikke har en mail. D. 10 februar trak vi en liste over de medlemmer der ikke havde betalt
kontingent, det var der over 50 medlemmer der ikke havde, svarende til 90.000 kr. det er ikke OK.
Beslutningen om at flytte indbetalingen er taget i bestyrelsen, dette for at sikre at man ikke kan få
udbetalt merprisen hvis man ikke er medlem af foreningen, så har du ikke modtaget din merpris for
dyr der er leveret, så skyldes det nok at du ikke har indbetalt rettidigt. Det koster når i ikke
indbetaler kontingent, der skal sendes rykkere ud, de penge vi her bruger, kunne være brugt på
noget andet til gavn for alle medlemmer, derfor vil i også fremover opleve at der vil blive opkrævet
rykkergebyr som skal betales, det er ikke rimeligt at det er dem der betaler til tiden der skal være
med til at betale når der sendes rykkere ud til jer medlemmer. Det er generelt noget vi ser ofte, at
sætter foreningen en deadline for betaling til arrangementer eller en sidste tilmeldingsdato, så er i
medlemmer ikke gode til at overholde det, tænk på at det er andre medlemmer der typisk har brugt
deres fritid på at lave noget for jer medlemmer, tid som for os alle er kostbar.
Til sidst vil jeg gerne på bestyrelsens vejene, takke alle jer der har bidraget til at vores fælles
interesse Angus, står stærkt, hvad enten det drejer sig om dyrskuer, artikler til Anguskontakt,
opbakning til Ålestrup, den praktiske håndsrækning til et arrangement og vores fælles koncept
Dansk Angus Kød.

