
Foreningen Land & by ØSTjylland 

 

Foreningen Land & By ØSTjylland – referat af ordinær generalforsamling 2021 

Tidspunkt: tirsdag d. 9. februar kl. 19.30 

Sted: online via Microsoft Teams 

Deltagere: Ca. 30 deltagere 

Dirigent: Ole Larsen 

Referent: Mette Hein 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Bestyrelsens/formandens beretning 
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 
5. Forelæggelse af budget for det kommende år 
6. Indkomne forslag 
7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen i henhold til § 6 

Rikke Rasmussen (modtager genvalg) 
Søren Fuglevig Andersen (modtager genvalg) 
Jan Bilstrup (modtager ikke genvalg) 

8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 
9. Valg af revisor 
10. Evt. nedsættelse af udvalg 
11. Eventuelt 

 

 

Referat: 

1. Valg af dirigent 

Ole Larsen blev foreslået og valgt som dirigent 

Ole Larsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig 

 

2. Valg af stemmetællere 

Punkt gemt til senere. Se punkt 7. 

 

3. Bestyrelsens beretning v/Peter Mortensen 

Beretning vedlagt 

 

Debat: 

Der blev spurgt til Bestyrelsens tanker om 2021 og Corona-situationen samt, hvornår der vil blive 

meldt endelig ud om afvikling 2021 og om der arbejdes med en deadline. Formanden svarede, 

at Bestyrelsen håber og tror på dyrskue til sommer, men lige nu er situationen stadig uvis for os 

som for så mange andre. Vi taler med så mange vi kan i vores netværk, og prøver at få svar på, 
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om det er muligt at afholde vores arrangement til sommer. Vi håber og forventer at vide med 

sikkerhed, hvor vi står hen på foråret; forhåbentlig senest 1. april.    

 

Der blev spurgt til, hvorvidt der var taget højde for udgifter til telt leje mv., hvis der skulle aflyses 

igen for eksempel med en Corona-forsikring og særlige vilkår ved aftaleindgåelse. Mette Hein 

svarede, at med den største leverandør på teltsiden, Ørsted telte, har vi aftalt, at vi indtil videre 

venter og ser tingene an, før vi laver en booking ved dem. Når vi laver bookingen vil vi naturligvis 

være opmærksomme på de vilkår, der efter al sandsynlighed har ændret sig fra sidst, og vil 

forsøge at gøre dem så gunstige som mulig i vores favør.     

 

Der blev også spurgt til om man havde tænkt på at udskyde dyrskuet til f.eks. september. 

Formanden svarede, at det var der ikke umiddelbart tanker om, da det nok så ville falde sammen 

med en masse andre aktiviteter, og der var flere grunde til, at dyrskuet lå som det gør i juni. Ole 

Larsen svarede også, at det heller ikke var sikkert landmændene havde så god tid senere på året.  

 

Henrik Nielsen, Formand for Østjysk Landboforeningen, bakker om, at der fortsat arbejdes på 

aktiviteter om at samle land og by, som er hensigten med foreningen og fortsætter med at rose 

dyrskuet for at have skaffet kompensation fra Corona-hjælpepakkerne til det aflyste 2020 

arrangement. Han siger videre, han kunne være bekymret for et skue til september, men det 

kunne måske være en mulighed.  

  

Beretning godkendt 

 

4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab v/Ole Larsen 

Årsrapporten 2020 var sendt ud til de tilmeldte medlemmer inden afholdelse af 

Generalforsamlingen. 

 

Årsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Indtægter har der ikke været mange af i 2020, da dyrskuet blev aflyst. De få kontingentindtægter 

der ses, er fra 2019. Derudover ses tilskuddet fra Landbrugets Hus samt ikke mindst de Corona-

hjælpepakke midler vi har fået bevilliget.  

 

De fleste poster under driftsomkostninger er af mindre karakter og er gået til almindelig 

administration og kontoromkostninger. Der er et par poster til telt og øvrige inventarleje som er 

depositum for aflyste lejeaftaler, vi ikke har kunne få retur. De er dog dækket af hjælpepakke  

kompensationen. Endelig har der været udgifter til kommunikation og tryksager, hvor vi for det 

mestes vedkommende kan genbruge dele i 2021.  
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Under fremmed medhjælp er det hovedsagelig udgifter til Velas, der fylder; det er cirka 1/3 til 

Erhvervsrevision og de resterende er for Oves timer i forbindelse med planlægning i 2020. 

Endelig har der naturligvis været personaleomkostninger i 2020 som er for Mette, der har  

været ansat hele året, samt til Anne-Marie, der var ansat frem til hun gik på pension d. 1/7.  

 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

 

5. Forelæggelse af budget for det kommende år v/Peter Mortensen 

Som det fremgår af Årsrapporten, kører vi med stort set de samme tal i 2021, som var 

budgetteret for 2020. Det gælder både for indtægter og udgifter, og det er kun mindre 

justeringer, der giver udslag i differencen mellem budget 2020 og 2021.  

 

Under ekstraordinære poster ses de tilskud vi allerede nu har fået bevilliget ved afholdelse af 

arrangementet i 2021. Bl.a. kan der nævnes støtte fra Nykredit Fond på 75.000 kr. samt støtte 

fra Horsens Kommune på 100.000 kr. Der ses også her det store tilskud Østjysk 

Landboforeningen lægger i Foreningen Land & By Østjylland, hvor også Landboforeningen 

Odder-Skanderborg og Vejle-Fredericia Landboforening giver mindre tilskud til det.   

 

Spørgsmål fra tilhørerne: 

Der spørges til nu, hvor særlig Østjysk Landboforeningen dækker så stort et beløb i 2021, hvad 

så med fremtiden og 2022. Til det svarer formanden for Østjysk Landboforeningen Henrik 

Nielsen, at den plan man påbegyndte i 2019 hele tiden, har været meningen skulle være et 3-

årigt projekt. De nye tiltag, der blev vist i 2019 var yderst positive, men desværre var man ramt 

af dårligt vejr første år - og nu så Corona i 2020, der skule have været det andet år med udvikling 

af Horsens Dyrskue & Madmarked. Derfor ser han det også, at planen videreføres i 2022, med 

en form for støtte fra Østjysk Landboforening.      

 

Generalforsamlingen godkender budgettet for 2021. 

 

6. Vedtægtsændringer 

Ikke modtaget forslag 

 

7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen i henhold til § 6 

Rikke Rasmussen (modtager genvalg) 
Søren Fuglevig Andersen (modtager genvalg) 
Jan Bilstrup (modtager ikke genvalg) 
 

Bestyrelsen foreslog Laust Madsen som ny kandidat til bestyrelsen, og han accepterede. 

Karsten Lauridsen blev også foreslået som kandidat inden Generalforsamlingen, men han har 

afvist at stille op.   
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Da der ikke var andre kandidater, der meldte sig eller blev foreslået, foreslog dirigent genvalg 

til Rikke Rasmussen og Søren Fuglevig Andersen samt, at Laust Madsen blev valgt ind i 

Bestyrelsen i stedet for Jan Bilstrup, der ikke modtog genvalg.  

 

Valghandlingen foregik ved, at der blev spurgt til om nogle havde indvendinger mod genvalgt 

af nuværende bestyrelsesmedlemmer samt valg af Laust som nyt bestyrelsesmedlem, og der 

var ingen protester.  

 

Der var derfor i år ikke behov for stemmetællere.  

 

8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

Jens Thaysen indvilligede i at stille op, og da der ikke var andre kandidater eller indvendinger, 

blev han valgt som suppleant til bestyrelsen.  

 

Bestyrelsen af Foreningen Land & By ØSTjylland består nu af:  

• Peter Søgaard Mortensen (rep. fra Østjysk Landboforening)  

• Morten Mikkelsen (rep. fra Vejle-Fredericia Landboforening)  

• Ole Larsen (rep. fra Landboforeningen Odder-Skanderborg) 

• Karen Grotkær Katborg (valgt) 

• Hans Skovgaard (valgt) 

• Rikke Rasmussen (valgt) 

• Søren Fuglevig Andersen (valgt) 

• Solvej Lemming (valgt) 

• Laust Madsen (valgt)  

Suppleant: 

• Jens Thaysen (valgt) 

 

9. Valg af revisor 

Vivian Skøtt blev genvalgt som revisor uden modkandidater. 

 

10. Evt. nedsættelse af udvalg. 

Intet at behandle. 

 

11. Eventuelt 

Formand Peter Søgaard Mortensen takker Jan Bilstrup for hans arbejde i Bestyrelsen. 

Rikke orienterer hesteudstillerne om, at de vil blive indkaldt senere til dommervalgsmøde.  

 



Foreningen Land & by ØSTjylland 

 

Laust Madsen takker for valget til bestyrelsen. Han arbejder i dag som salgskonsulent ved Yding 

Smedie & Maskiner og har tidligere været med som udstiller ved dyrskuet i Horsens. Endelig 

sidder han også nu som formand for Landbo Ungdom Horsens, en stilling han dog vil fratræde 

nu, hvor han er kommet med i Bestyrelsen for Land & By ØSTjylland.  

 

Charlotte Schiøler bemærker, at det kan påvirke hesteudstilleres lyst til at tilmelde sig dyrskuet, 

hvis planerne om at flytte mønstringsbanerne ind på pladsen gennemføres. Så hun spørger om 

der er nyt vedrøre det og om det er endeligt besluttet. Rikke Rasmussen svarer, at spørgsmålet 

med mønstringsbaner på pladsen også vil blive behandlet på dommervalgsmødet, der afholdes 

senere.  

 

Formand Peter Søgaard Mortensen afsluttede generalforsamlingen med at takke for de frivillige 

kræfter, der lægges i arbejdet med dyrskuet, og for at denne nye måde at afholde 

Generalforsamling gik så godt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat godkendt. 

 

 

__________________________, 

Ole Larsen  
Dirigent 


