DANSK JERSEYS ÅRSMØDE
13. - 14. september 2013
Den faste base var Hotel Maribo Søpark, hvor der var opstart, det faglige møde og aftenfest.
Det faglige møde var godt besøgt af ca. 130 jerseyfolk og
andre interesserede.

BEDRIFTSBESØG HOS METTE OG ANDERS KAPPEL

Ved årsmødets første bedriftsbesøg hos Mette og Anders
Kappel i Virket v. Eskildstrup var der mange besøgende
og mange sponsorer.

Også det gode vejr var med fredag eftermiddag, hvor
frokosten kunne indtages for enden af staldbygningerne.

Der var stor interesse mellem de to stalde ved opstillede
køer og ved de nye kalvebokse.

Et kig med gennem kostalden med det smalle, forhøjede
foderbord i midten.

Der er trængsel, når alle vil
til malkestalden på samme
tid.

BESØG PÅ NYK. F. SUKKERFABRIK
Der var desværre ikke mange roer at se, da høsten var
forsinket pga. en tør sommer, men Roechef Steen Bisgaard kunne stadig fortælle om den store produktion på
Lolland og dennes betydning for området.

ÆRESBEVISNINGER VED DANSK JERSEYS ÅRSMØDEFEST

Sølvfadsmodtagere
Heidi og Søren Madsen (Lundby), Helle og Carsten Asmussen, (Aller), Gitte og Vagn L. Petersen (Ånum) og
Bodil og Vagn Post (Vorbasse)

Årets Opdrætter
Birgit og Christian H. Olesen, tidl. Juulsgård ved
Nr. Aaby med en statuette af tyren DJ Holmer.

Årets Jerseybonde
Niels Erik Nilsson, Bjerregård, Tanderupkær v.
Herning, med hustruen Ninna.

Kærbyholmlegatet
Dorthe og Lars Stenbek, Lov v. Næstved.

Ungdomslegater
Morten Dalby Jensen, Sunds (Dansk Jerseys legat)
Modtager af legat fra ”Rejse-, Uddannelses- og Forskningsfonden for Dansk Jersey” Karina Vad Hansen var
ikke til stede, da hun var på studieophold i New Zealand.

Besøgsværter Mette og Anders Kappel

Hans Nørgaard, forfatter af bogen ”The Dairy Queen”, blev hædret ved årsmødet, og redaktør Niels
Damsgaard takkede Hans for hans store arbejde og engagement med bogen.

Besøgsværter Mette og Preben Tving Andersen

Årsmødeudvalg 2013

BESØG PÅ KRENKERUP GODS

Der var ølsmagning i gården bagved Krenkerup Gods’
bryggeri.

BEDRIFTSBESØG HOS METTE OG PREBEN TVING ANDERSEN

Også lørdag var vejret perfekt årsmødevejr. Der var dækket op til frokost og hyggeligt samvær i stalden, men mange
valgte også at stå udenfor.

Gode køer var taget fra til besigtigelse.

Flotte kalvehytter imellem stalden og markerne.

