Årsmøde 2021
Hvert år afholdes der et landsdækkende årsmøde for Avlsforeningen Dansk Holstein og dens
godt 2.400 medlemmer.
I år er turen kommet til den lokale forening som dækker Silkeborg-Randers-Djursland området, i
daglige omtalt som Midt-Øst. Årsmødet planlægges og afvikles af den lokale avlsforening MidtØst i samarbejde med hovedforeningen Avlsforeningen Dansk Holstein.
Årsmødet afvikles fredag d. 24. september 2021 i Randers med faglig beretning og
ledsagerarrangement om formiddagen, gårdsbesøg om eftermiddagen for at afslutte dagen med
en aftenfest hvor der uddeles anerkendelser.
Besøgsværterne i år er:
•
•
•

Raunhøj Dairy I/S, Risvangsvej 12, 8530 Hjortshøj. Ligger mellem Århus og Randers.
Økologisk besætning med 373 årskøer med en ydelse på 11.505 kg EKM
Niels Henrik Nørgaard, Østerkæret 10, 8990 Fårup. Ligger 20 km NV for Randers.
En af landets højest ydende besætning med 256 årskøer med en ydelse på 14.487 kg EKM
Flemming Balle Jensen, Bjerregravvej 86, 8920 Randers NV. Ligger 8 km vest for
Randers. Robotbesætning med 211 årskøer med en ydelse på 12.899 kg EKM.

Der er tradition for i forbindelse med gårdsbesøgene om eftermiddagen, at vi giver firmaer
mulighed for at deltage med en stadeplads for at præsentere sine produkter og have en dialog
med de mange gæster eller for at annoncere i vores årsmødekatalog. Indtægterne herfra
betyder, at vi er i stand til at tilbyde et dagsprogram til en fornuftig deltagerpris, men også at vi
kan dække nogle af de mange udgifter i forbindelse med trykning af årsmøde katalog, leje af
stade telte til udstillere, toiletvogne m.m. samt mulighed for at invitere hædersgæster der har
gjort en særlig indsats for Holstein racen.
Vi håber du/ I vil se positivt på denne henvendelse og overveje de mange forskellige muligheder
der er for at deltage.

På vegne af Avlsforeningen Midt-Øst
Jacob Therkildsen

Se venligst bilag 1 for en beskrivelse af de enkelte muligheder. Ligeledes som du/I også er
velkommen til at besøge Avlsforeningen Dansk Holstein hjemmeside, hvor det er muligt at
danne sig et indtryk af sidste årsmøde program, på www.danskholstein.dk/aktiviteter

