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Formandens Ord 
Jeg siger tak til medlemmer, at jeg blev valgt til bestyrelsen igen. 

Jeg siger tak til bestyrelsen, at jeg blev valgt til formand. 

Nu efter 18 mdr. nedlukning af landet på grund af corona. 

Kan vi mødes igen til kvægmøde, dyrskuer og meget andet. 

Foreningen er ved tage nyt sæd hjem fra Italien,og vi vil gerne 

lave en tur til Italien næste år 2022.     

NYT MEDLEM: Piemontese foreningen vil byde vores nye 

medlem hjerteligt velkommen i foreningen. 

Jack Kallegård, Grimstrupvej 91, 3310 Ølsted.     

Formand:  
Niels Kr. Pedersen 
Kærmarksvej 27 Birkelev 
6780 Skærbæk 
Mobil: 42382324  
Mail: bente-pedersen@hotmail.com                       

Ordene Fra Den Tidligere Formand 
Et stille år i foreningen, så synes ikke der er så meget at berette 

om, siden sidste generalforsamling. Der er sket lidt, selv om der 

stort set ikke har været nogle dyrskuer de sidste to år. Mette og Jan 

kom med en lille sutspurt ved at udstille deres flotte tyr Pedro. 

Hele den lange vej fra sjælland, hvad jeg personligt synes det var 

et rigtig godt initiativ, synes det var super ærligt at de kun var de 

eneste piemontese udstiller, synes vi skal give dem stor tak, for det 

store stykke arbejde. 
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Hjemme på frifeltvej, er flokken af køer blevet halveret af flere årsager. Den største årsag var en del 

tomme køer og kvier. Dette skyldes at min gode gamle tyr King Kong, af en eller anden årsag er 

blevet steril. Derfor stod jeg med tre køer og to kvier der ikke var med kalv. Dermed var det kun de 

dyr jeg fik insemineret, der var kalv i. På denne baggrund har jeg fem køer og en kalvkvie. de fem 

kalve jeg har fået i år, er efter to italienske og en hollandsk tyr. De italienske tyre Stop og Zeppelin, 

og den hollandske tyr Bonito 73. I min øjne er Bonito en meget spændende tyr på mange måder. 

købte sæden helt tilbage i 2017, hvor jeg ikke var helt sikker på hvilke dyr jeg skulle bruge ham på. 

Men da vi i 2018 var i Holland, hvor jeg så ham gå sammen med en flok køer, var jeg ikke i tvivl 

om at han skulle bruges på de gode køer. I år har jeg tre rigtig gode kalve efter ham. så hvis der er 

andre der kunne tænke sig at købe sæd fra ham, skal i bare kontakte BREEDnCARE Danmark. I er 

selvfølgelig også velkomme til at ringe eller kommer forbi, hvis i vil vide mere om Bonito73. 
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Ribe Dyreskue 
Efter en tid med corona trængte vi bare til at komme ud og udstille. 

Vi vil nemlig gerne vise vores tyr frem, han er lidt special idet han 

er polled og har inden skygge af horn. Vi aftalte med Kent Falk om 

at han kunne udstille ham i hans navn, men selvfølgelig var det 

stadig vores tyr.  

D.30/7-2022 var vi til Ribe dyrskue. Der var mange dyr tilmeldte 

og stemningen var i top trods at Ribe Å gik over vande og mange 

maskinudstillere måtte flytte plads. Pedro var den eneste 

Piemontese der var udstiller. Desværre…  

Men han blev bedømt af dommer Palle Larsen. Han syntes 

godt om tyren, han opfylder det meste af kravene til denne 

race og ydre mere er han også polled. Pedro er 2 år og kan 

nå at udvikle sige mere..  

Han fik 23 point og skulle videre til ærespræmie 

konkurrencen.. Her gik det knap så godt vi var 24 i 

konkurrencen og han blev stillet til sidst. Men en 

ærespræmie fik vi med hjem og tak for den. Inden at vi 

skulle til dyrskue fik vi kåret Pedro og hans gennemsnit 

tal hedder 85. 

Brug Af Piemontese På Malkekøer 
Jeg har slagte resultat på 20 tyre piemontese x med SDM eller RDM malkekvæg, slagtet året 2020. 

Alder 13,4 mdr. Slagtevægt 318kg Slagteform 8,10 Netto tilvækst 727g. Faderen er POKER DAN  

Jeg er lige begyndt at bruge B. HERKULES på malkekøer, 60 procent af malkekøer insemineres 

med Piemontese. 

Niels Kr. Pedersen 
Birkelev 
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Sædbeholdningen 
Medlemmer kan bestille sæd ved henvendelse til Ejgil Juhl.  
For medlemmer er prisen fastsat til 125 kr. pr. strå + udleveringsgebyr og evt. fragt. 
Samurai kan endvidere bestilles gennem Viking til brug i f. eks. malkekvægbesætninger. 

Sædbeholdningen aktuelt: 

Italienske tyre Antal strå 

Max 9 

Vischio 9 

Samurai 49 

Ragu 5 

Ulfo 15 

Ulrich 2 

Scudo 17 

Atleta 0 

Renegade 44 

Uforobot 29 

Veto 45 

Zalone 40 

Zelig 31 

Zeppelin 26 

  

Tyske tyre Antal strå 

Grandios P 71 

Gandalf P 40 

Bestyrelsen  
Formand:    Niels Kristian Pedersen 
Næstformand:   Michael Pedersen 
Sekretærer inkl. Nyhedsbrev: Pau Bjerregaard  
    Jens Fedder  
PR-ansvarlig + avludvalg: Michael Pedersen  
    Mette Andersen 
    Pau Bjerregaard 
    Niels Kristian Pedersen 



Årgang	2021,	Nr.	1	 Oktober	2021	
	

WWW.PIEMONTESE.DK 5 
	

Generalforsamling Hos Birgith Og Ejgil Juhl, 4. September 2021 
Referat: 

1. Valg af dirigent: Ejgil Juul blev enstemmigt valgt og kunne konstatere, at der var indkaldt 
rettidigt til generalforsamlingen. Generalforsamlingen kunne ikke afholdes inden udgangen 
af juni grundet Corona-epidemien. 

2. Formandens beretning: 
a. Ved årsskiftet havde 13 medlemmer af Piemontese-foreningen dyr, og de rådede over i 

alt 370 Piemontese-dyr. 
b. Mette udstillede på Roskilde dyrskue, men herudover har det været småt med aktiviteter 

siden sidste generalforsamling grundet Corona. Udover til egne dyr gav Piemontese-
foreningen også en ærespræmie til malkekvæg (så Piemontese-foreningen ad denne vej 
kunne gøre opmærksom på sig selv). 

c. I forlængelse af beretningen spurgte John Engsig til aktiviteter i Dansk Kødkvæg, men 
disse har været sparsomme grundet Corona-epidemien. Der er planlagt møde her i 
efteråret. 

d. John Engsig spurgte til Hjemmesiden, som har været nede i længere tid – men nu er 
oppe at køre igen. Den må løbende optimeres. 

e. John Engsig foreslår, at referater fra bestyrelsesmøderne bringes i Nyhedsbrevene, 
hvilket tages til efterretning. 

3. Revideret regnskab blev fremlagt og godkendt. Grundet det lave aktivitetsniveau under 
Corona-krisen er foreningens egenkapital i 2020 steget med over 20.000,- kr. til 185.664,- 
kr. Bestyrelsen opfordres til at sætte det tøj, som man har på lager fra jubilæumsåret 2019 til 
salg via Nyhedsbrev / Hjemmeside.  

4. Kontingent: Grundet den ekstraordinære gode økonomi foreslås det, at der undtagelsesvis 
ikke opkræves kontingent for 2022. Fra 2023 foreslås enhedskontingent på fx 300,- kr. 
(mens man ikke længere skal betale ekstra for det antal dyr, som man måtte have). Den 
endelige størrelse af enhedskontingentet for 2023 fastsættes på generalforsamlingen i 2022. 

5. Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslog på baggrund af den gode økonomi, på foreningens 
vegne, at kunne give gaver fra foreningen ved fx runde fødselsdage, men dette forslag blev 
forkastet. Foreningen kan dog stadig give en erkendtlighed, hvis medlemmerne er inviteret 
med til arrangementet.  

6. Valg til bestyrelsen: Niels Kristian Pedersen og Michael Pedersen var på valg. Begge blev 
genvalgt. 

7. John Engsig, som er revisor, er først på valg i 2022. Ingen suppleanter valgt. 
8. Evt.: Der var enighed om, at der er behov for, at der bestilles sæd hjem fra italienske tyre i 

den nærmeste fremtid. 

Referent: Jens Fedder 

 


