Velkommen til RDM
Årsmøde i Salling

2019

RDM og Viking inviterer til årsmøde
og aftenfest fredag den 20. september
kl. 09.15 på Hotel Pinenhus, Pinen 3,
7870 Roslev.
I år skal vi besøge Jens Peter Støjberg, Hjerk, som driver en veldrevet
RDM besætning, hvor den sunde og funktionelle RDM ko er i fokus.
Jens Peter er meget organisatorisk engageret i lokalområdet samt i
RDM’s racebestyrelse og i Landsskuets bestyrelse.
Ledsagerarrangementet er lagt i hænderne på Johnny Hougaard,
som vil tage os med i sin fantasiverden; en rejse omkring mad, blomsterkunst, naturkunst og meget mere.

Tilmelding
Tilmelding skal sendes til VikingDanmark, Koldkærgård, Agro Food Park 12, 8200 Århus N,
att.: Gerda Hansen, tlf.: 2147 3896 eller gmh@vikingdanmark.dk
Seneste frist for tilmelding: mandag den 26. august.
Deltagere (alle navne bedes oplyst)

Antal Arrangement

Pris kr.

Brunch fredag

0

0

Fagligt årsmøde

0

0

Ledsagerarrangement v. Johnny Hougaard

0

0

Adresse

Besætningsbesøg v. Jens Peter Støjberg

0

0

Telefonnr.:

Aftenfest inkl. festmiddag m. vin ad libitum samt
kaffe og natmad

300

Aftenfest inkl. festmiddag m. vin ad libitum samt
kaffe og natmad (unge under 30)

150

E-mail:
Chr. nr.

Betaling – sæt kryds:

Dobbeltværelse

(fredag - lørdag)

800/par

Enkeltværelse

(fredag - lørdag)

650

Ekstra overnatninger

Overføres til bankkontonr. 5073-1582982

Dobbeltværelse

(torsdag - fredag)

995/par

- påfør venligst navn + RDM Å

Enkeltværelse

(torsdag - fredag)

850

Opkræves via insemineringsregning

I alt

Selvom du kun deltager i den faglige del af årsmødet, er det vigtigt, at du tilmelder dig til brunchen.

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 26. AUGUST 2019
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Kr. i alt

Fredag

vikingnyt | MAJ 2019

Program
Fredag den 20. september
Kl. 08.15 – 09.15 Viking byder velkommen med servering af brunch på Hotel Pinenhus, Roslev
Kl. 09.15 – 09.30 Velkomst

Dagsorden
• Valg af dirigent
• Beretning om foreningens
virksomhed og racens
forhold

Kl. 09.30

Fagligt møde

Kl. 09.30

Ledsagerarrangementet afholdes hos Jens Peter Støjberg (der køres i egne biler)
og er lagt i hænderne på Johnny Hougaard, som vil tage os med i sin egen
fantasiverden; en rejse omkring mad, blomsterkunst, naturkunst og m.m.

Kl. 11.45

Afgang i egne biler til besætningsbesøg hos Jens Peter Støjberg

Kl. 12-13.30

Besætningsbesøg med velkomst og frokost herunder uddeling af Alm. Brands Sundhedspris

Kl. 13.30-15.30

Frikvarter

Kl. 15.30-16.15

Søren Vester (kendt fra TV ”I hus til halsen”) over emnet: ”Se mulighederne i livet på landet”

Kl. 16.30

Ankomst og indkvartering på Hotel Pinenhus

Kl. 17.30

Vi mødes i ”havestuen”

Kl. 18.00

Festmiddag med uddeling af hædersbevisninger efterfulgt af musik og dans

• Eventuelt

Lørdag den 21. september
Kl. 07.00 – 10.00 Morgenbuffet

Lørdag er
på egen hånd
I området er der mange muligheder,
som kunne være et besøg værd:
•
•

•

•

•

•

Fur - ved nordkystens stejle skrænter er der rig mulighed for at
studere moleret med mørke striber af vulkansk aske.
Spøttrup Borg i Salling er Danmarks bedst bevarede middelalderborg. Ingen andre steder i Danmark emmer det af middelalder som på borgen.
Jenlen – Jeppe Åkjærs hjem; du møder ikke Nanna og Jeppe
Aakjær - men næsten. Interiøret på Jenle er for hovedpartens
vedkommende fremstillet og udsmykket af Nanna Aakjær.
Herregården Hessel; det oprindelige Hessel blev bygget før
1391, men brændte i 1702, hvor de ﬂeste af de nuværende
bygninger stammer fra.
Tarok Museet er et autentisk museum, som hylder travhesten
Tarok, “Dannebrog på ﬁre ben”. Museet er bygget op i den eksisterende ﬁlmkulisse i stalden på Hagenshøj – det tidligere Stald
Kima. Stalden og områderne omkring Hagenshøj blev brugt i
forbindelse med optagelserne til ﬁlmen “Tarok – Grib drømmen,
mens du kan.”
Skandinaviens største blomsterpark, Jesperhus Blomsterpark.

Har du styr på sundheden
i din besætning, kan det
være dig, som vinder
Alm. Brands Sundhedspris

Hovedsponsorer
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Besætningsbesøg

2019
Jens Peter Støjberg
Jens Peter Støjberg indgik i et I/S med sine
forældre Gudrun og Mathias Støjberg i
1992. I 2001 overtog Jens Peter fødegården
og er 3. generation på ejendommen. Jens
Peter driver en veldrevet RDM-besætning,
hvor den sunde og funktionelle ko er i fokus. Der er turbo på avlsarbejdet med ET
samt kønssorteret sæd.
Jens Peter har bygget ny kostald i 2004
med plads til 180 køer og ny kalvestald i
2015 og nu i 2019 nyt maskin-/råvarehus.
Der er et jordtilliggende på 130 ha.
Jens Peter er meget organisatorisk engageret i lokalområdet samt i RDM’s racebestyrelse og i Landsskuets bestyrelse.

Bliv den heldige vinder af
Alm. Brands Sundhedspris

R

DM er racen, som fokuserer på en problemfri ko og landmandens samlede økonomi. Sundhed er en vigtig faktor i det moderne kvægbrug, hvor besætningsejere og medarbejdere hver
dag gør et kæmpe arbejde på deres bedrifter for at forbedre sundheden blandt køerne. I ulige år ﬁnder RDM i samarbejde med Alm.
Brand den sundeste RDM-besætning, hvor de bedste belønnes af Alm.
Brand for deres store indsats.
Besætninger med minimum 75 % RDM køer og minimum 50
årskøer, som er med i ydelseskontrollen, deltager automatisk i sundhedskonkurrencen. Desuden bliver besætningerne vurderet på blandt
andet procent dødfødte kalve, procent døde kalve, procent døde køer,
holdbarhed og gennemsnitligt celletal i de seneste 12 måneder. Vinderbesætningen bliver hædret med sundhedsprisen på RDM Årsmøde
fredag den 20. september under besætningsbesøget hos Jens Peter
Støjberg.
Har du styr på sundheden i din besætning, kan det være dig, som
vinder Alm. Brands Sundhedspris.
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