
 

      Herefordforeningen 
Kammergårdsvej 30 

7760 Hurup Thy 
Tlf. +45 40 19 63 10                          

                      www.hereford.dk  E-mail: formand@hereford.dk   
       

Bestyrelsen 
 
 

 

 
Referat af klubformandsmøde 

 
Tid og sted: Onsdag d. 17.11.2021 kl. 18 på Hotel Hedegaarden, Vejle 

Til stede fra bestyrelsen: Knud Erichsen(KE), Per Windfeldt Kristensen (PWK), Stig Hornshøj(SH), 
Mathias Buch Hansen(MBH), derudover deltager webmaster Naja C Thomsen(NCT) 

Afbud:            Heine Slyk Søe(HHS) 

Mødeleder: Per W Kristensen 

Referent: Aase Ingerslev 

Klubrepræsentanter: Klub Nord: Poul Kristiansen og Carsten Møjbæk, Klub Midt: Per W Kristensen 
og Mathias Buch Hansen(er begge i bestyrelsen) Klub Syd: Niels Nielsen og Helle Bastrup, Klub Fyn: 
Klaus Brems, Kaj Jespersen og Leif Gross Jensen, Klub Øst: Peter Birch og Robbin Due, Klub Vest: 
Vagn Hoffmann 
 

 

• Velkomst 

• Orientering fra bestyrelsen 

• Update på ny hjemmeside 

• Orientering fra Klubformændene  

• Brainstorming – hvordan får vi gang i det faglige og sociale arbejde efter Covid-19? 

• Forslag til emner til kommende medlemsarrangement i januar 2022 

 

 

 

• Velkomst 

• Orientering fra bestyrelsen 

KE: Josephine Mortensen har jo som bekendt trukket sig fra bestyrelsen og derefter har HU 

valgt Naja C Thomsen til at indgå i bestyrelsen 

• Update på ny hjemmeside 

http://www.hereford.dk/
mailto:formand@hereford.dk


 
 

   

NCT gennemgår nogen af de ting som har været udfordringer med  

Robbin Due synes at det er en fin og brugervenlig hjemmeside, men efterspørger måske 

bedre søgeord for at finde hereford. 

NCT foreslår en skabelon til udsendelse af f.eks. klubinvitationer. 

NCT foreslår 5-7 dages frist til at få lagt ting på hjemmesiden, det ser det ud til at der er 

enighed om. 

PWK skal vi fortsat sende nyhedsmails ud? VH ja det skal vi, folk ser ikke hjemmesiden eller 

glemmer det igen.  

Fremover velkomstmail cc til klubbestyrelsen.  

RD efterlyser pop-up billeder som ”appetitvækker” 

CM vi skal have mere fokus på naturpleje på hjemmesiden. 

LGJ foreslår at man kunne købe/sælge herefordrelaterede ting fra hjemmesiden. VH det 

kunne hedde ”tilbehør til hereford” 

RD salgsannoncer skal linke til Herefordforeningens FB 

Reminder omkring besætningslink/rubrikannoncer. 

• Orientering fra Klubformændene  

Klub Midt, har fået Mathias med i bestyrelsen og Klub Midt er som sådan lagt sammen med 

Vest og hedder nu Klub Midt/Vest. Vagn Hoffmann er stadig kontaktperson for Vest. 

Vi har haft et godt arr. til Ringkøbing med fin tilslutning. Næste arr. er julebanko hos 

Katrine og Mathias. 

Skal vi fortsat have aktivitetskalender?? 

Klub Nord vi har haft et arr. I sommer, vi døjer lidt med at vores medlemmer er ved at være 

ældre og vil meget gerne have nye til. 

Vi vil gerne lave aktivitetskalender, da det giver godt overblik for vores medlemmer. 

Kimbrerskuet var en stor succes. 

Klub Fyn vi plejer at lave aktivitetskalender, vi har typisk to arr. forår og to sidst på året. 

Disse plejer at være velbesøgte. 

Nyt koncept på vej med ”bare” at se 2-3 besætninger uden at bruge tid på ”kaffe og kage” 

KJ vi har succes med at tage andre klubområder med til vores arr.  

Klub Syd vi har som alle andre været underdrejet af Covid-19, men nu er vi begyndt at 

tænke på nye arr. 

Klub Øst vi har haft besætningsbesøg og havde et fint arr.  



 
 

   

Vi har desuden haft Holbækskue som var rigtig hyggeligt og velbesøgt.  

Vi har en bustur på vej med 3 besætningsbesøg. 

Vores to dyrskuer, Holbæk og Roskilde tager rigtig meget tid.  

RD vi kunne godt tænke os arr. med Webdyr og S-indekser. 

Vi mangler en til at skrive fra vores arr.  

PB vi har det rigtig sjovt og hyggeligt i vores klub og det betyder meget for om folk kommer 

til arr. 

• Brainstorming – hvordan får vi gang i det faglige og sociale arbejde efter Covid-19? 

KE foreslår om vi igen skulle lave et landsdækkende Åben Hus arr. PB det kunne også være 

”Luk køerne ud” arr. 

KB vi har de sidste år koblet os på Kødkvæg Fyns Åben Hus arr. med god succes.  

VH synes vi skal have en lokal kontaktperson i hvert område til at tage sig af henvendelser 

vedr. køb/salg af avlsdyr. Dette er der opbakning til. KJ det skal være klubformanden som i 

forvejen er en tillidsperson valgt af medlemmerne.  

KE i forgårs fik vi en henvendelse fra en russisk køber som er int. i en rimelig stor mængde 

kvier til Rusland. Opgaven er overgivet til Gert Petz. 

• Forslag til emner til kommende medlemsarrangement i januar 2022 

PWK der er sat penge af i budgettet til arr. som Herefordforeningen står for. Det er et 

fagligt arr. i løbet af dagen og efterfølgende aftenfest. Skal vi have et besætningsbesøg om 

søndagen. 

VH bliver der en ægtefælletur? PWK ja det er på tegnebrættet. 

SHJ noget om biodiversitet kunne være int.  

NCT foreslår et ”tretrins” arr. arrangeret af de forskellige klubber, men med 

gennemgående tema så man ”bygger på” over f.eks. 3 mdr. 

PB synes godt om idéen men broen vil være en udfordring, desværre 

KE oplæg fra en person og så et panel til at svare på spørgsmål fra medlemmerne. 

PB oplæg om hvordan skal vores dyr se ud, skal vi gå op i aftegninger, farver osv. 

KB synes det blev aftalt på generalforsamlingen at der skulle nedsættes et udvalg som 

skulle lave typebeskrivelse, nu er typebeskrivelsen opdateret af fire personer fra 

dommerpanelet…. 

RD vi skal markedsføre os som ”værtens bedste bøf” igen, forbrugeren skal lære 

herefordsmagen at kende igen. 



 
 

   

Rigtig god debat om sammenhængen mellem størrelse, foderforbrug, fortjeneste 

naturpleje, smag osv. 

KE det har været en frugtbar aften med mange gode forslag, bestyrelsen har teamsmøde 

lørdag og derefter kommer den endelige invitation ud. 

PB kunne det være en mulighed at flytte Landsskuet mellem Herning og Roskilde? 

KJ kunne man åbne op for tilskud fra foreningen til at sjællændere kan komme til Herning. 

 

Mødet slut kl. 21.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


