Ny i Angus Bestyrelsen

Gert Boje Eskerod

Vil gerne fortælle lidt om mig selv.
Jeg er 47 år gammel og bor på Bjørnvang, som ligger lidt syd for Århus ved en lille by, der
hedder Virring. Jeg bor her med min ægtefælle Caroline og vores dreng Gustav på 8 år.
Så er der Camilla og Maria som er flyttet hjemmefra. Endelig er der Frederik på 15, der bor
hos hans far, men som heldigvis kommer tit på gården og hjælper til.
Vi driver Bjørnvang som deltidsbrug, hvor vi begge har fuldtids arbejde ude. Caroline som
akutsygeplejerske ved Århus Kommune og jeg hos den lokale entreprenør Ole Sommer.
Da vi kom til gården i 2008, som for øvrigt er mit fødehjem, havde jeg en mindre
krydsnings besætning med. Der blev krydset med franske tyre.
Vi har indkøbt rene Angus kvier og har selvfølgelig en stambogsført tyr. Så vi er godt på
vej til at kunne levere alle vores slagtedyr til Dansk Angus Kød konceptet. Vi har i
øjeblikket en besætning på ca. 14 moderdyr, og vi vil gerne udvide, så der bliver lagt de
kvier til, som vi kan bruge. Derfor ansøger vi i øjeblikket om, at får lov til at bygge ny stald,
så det håber vi, at det går igennem, så vi kan nå at rejse en ny stald inden vinter.
Jeg er jo ny i bestyrelsen, men glæder mig til at komme i gang med arbejdet. Vi har haft
det første bestyrelsesmøde, og jeg glæder mig over, at der så erfarne folk der allerede
sidder i bestyrelsen. Jeg håber at kunne hjælpe til i en god forening, hvor vi alle brænder
for det at blive endnu bedre til at gøre det bedste for vores Angus`
Rigtig god sommer til jer alle.
Med venlig hilsen
Gert Boje Eskerod

Mads Lindemann

Mit navn er Mads Lindemann, jeg er 24 år og bor på Fyn, hvor jeg studerer til
Agrarøkonom på Dalum Landbrugsskole, hvor jeg også blev udlært landmand i 2016. Mine
planer efter endt uddannelse til sommer, er at jeg skal flytte til Nordjylland, hvor jeg skal
starte som markbrugsleder hos Klitgaard Agro.
Jeg har fået interessen for kødkvæg igennem mine bedsteforældre, som altid har haft
Angus og Hereford. Lige fra jeg var helt lille og hjalp med, at fodre til, at jeg selv begyndte
at gå på dyrskuer med mine egne dyr. Pt. har jeg 2 Hereford køer og 3 kvier, men mon
ikke der kan snige sig en Angus ind i den nærmeste fremtid.
Jeg har altid været vant til at arbejde med to racer, det oplevede, jeg også de 5 måneder,
jeg tilbragte i Canada i 2012 hos Clay Enterprice, hvor jeg var med til at passe de 500
moderdyr og klargøre de 15 dyr, som skulle på udstilling i form af rød og sort Angus og
Hereford.
Det gjorde at jeg fik muligheden for at se og opleve alle de større dyrskuer og auktioner i
Canada, hvor jeg blandt var med på Calgary Stampede, Red Round-up, Soo Lines ophørs
auktion og Agribition. Derefter har jeg været 2 gange til Denver Stock Show og sidst var
med på Angus World Forum, der var i UK. Herhjemme har jeg udstillet mine egne
Hereford'ere på mange af landets dyrskuer, men de sidste 4 år, har jeg hjulpet til med at
klargøre/udstille dyr for Mønline Angus.
Min forestilling om Angus er, at det er noget meget effektivt kødkvæg, ikke i form af
kæmpe tilvækst eller skyhøje klassificeringer, men et dyr som kan føde en kalv selv, passe
den indtil den skal fravænnes og gøre sig klar til næste kalv med minimalinput. De
fravænnede kalve kan med deres høje foderudnyttelse hurtigt blive klar til slagtning.
Jeg har tidligere været involveret i bestyrelsesarbejde, da jeg var kassere/direktør for
Landbrugsskolens Cafe/torsdagsbar i et år.
Jeg har tidligere været formand for Hereford-ungdom. Det har gjort, at jeg har fået nogle
nye venner med den samme fælles interesse for kødkvæg. Jeg har lært en masse om
kødkvæg, fra arrangementer og ellers bare fået en masse gode oplevelser.
Jeg glæder mig meget til og starte bestyrelsesarbejdet for Angus racen og være med til at
udvikle det kæmpe potentiale som der er mulighed for.

