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Du sidder nu med maj udgaven af Limousine Nyt i hånden, og netop 
denne udgivelse er blad nr. 150.
Dette fejres med et jubilæumsblad, som starter i modsat ende af 
Limousine Nyt og det gør, at dette blad er det største Limousine Nyt 
der nogensinde er udgivet. Næste år har Dansk Limousine Forening 
40 års jubilæum, dette skal naturligvis også markeres på en eller anden 
måde. Har du en god ide til hvordan, så hører vi gerne fra dig.
Åbent hus er et godt sted at vise racen frem, og besætningerne som 
afholdt åbent hus i februar, havde et pænt fremmøde rundt i landet. 
Tak til alle som åbnede deres stalddør, for åbent hus gæsterne. 
Der har været afholdt fem områdemøder rundt omkring i landet, og 
fremmødet har været pænt. Bestyrelsen har gennem disse møder fået 
emner med hjem, som vi kan arbejde videre med. Der er nedsat et 
områdeudvalg, i de forskellige regioner.
Afholdelse af Dansk Limousine Forenings generalforsamling den 15. 
maj nærmer sig. Vi håber at se mange til generalforsamlingen; det er 
vigtigt at mange møder op, og giver deres mening til kende. Efter 
generalforsamlingen er der arrangeret et spændende bedriftsbesøg 
hos Anne Marie og Claus Andersen.

God sommer og vel mødt på generalforsamlingen. 
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Indholdsfortegnelse

Stort jubilæumsnummer  
på gaden
 Af Søren Grunnet

formandens hjørne

kalenderen

dansk limousine forening 
Udkærsvej 15 · Skejby · 8200 Århus N
tlf. 87 40 52 63

dansk limousine forenings bestyrelse:
Formand: Søren Grunnet
Elkjærhøjevej 10 · 7190 Billund 
mobil 22 33 62 12
e-mail: sg@dansklimousine.dk
Næstformand: Karen Marie Jessen
Fuglehøjvej 3 · 6920 Videbæk
tlf. 97 17 20 06 · mobil 24 44 50 06
e-mail: kmj@dansklimousine.dk
Bent Kloster
Granlyvej 2 · 6500 Vojens
tlf. 40 31 17 86
e-mail: bsk@dansklimousine.dk
Jane Kofod
Grevinge Bakker 7 · 4571 Grevinge
Tlf. 5965 9872 · mobil 2872 0712
e-mail: jk@dansklimousine.dk
Ingolf  Vinding
Bækgårdsvej 4 · 7200  Grindsted
Tlf. 7534 8378 ·mobil 2467 0107
e-mail: iv@dansklimousine.dk

sekretariatet
Jørgen Skov Nielsen, tlf. 8740 5263
e-mail: jsn@landscentret.dk
Stine Nørgaard Andersen, tlf. 8740 5262
e-mail: sna@landscentret.dk
Udkærsvej 15 · Skejby · 8200 Århus N

avlskonsulent
Jens Christian Holgaard
Tlf. 8646 4830 · 2936 4302
e-mail: jch@ju.dk

Udvalgsansvarlige:
Avlsudvalget: Ingolf Vinding
Aktivitets- og PR-udvalget:  
Karen Marie Jessen
Information- og redaktionsudvalget:  
Søren Grunnet

landskonsulent:
Jørgen Skov Nielsen · Dansk Kødkvæg   
Udkærsvej 15 · Skejby · 8200 Århus N
tlf. 87 40 52 63 · e-mail: jsn@landscentret.dk

Individprøvestation:
Tilmelding til individprøve:
Linda Kristensen, Viking Danmark, 76 60 30 83
e-mail: lks@vikingdanmark.dk

kødafsætning:
Arne Dyrebjerg · Friland A/S
tlf. 89 19 27 84 · fax: 89 19 23 51
e-mail: dyre@friland.dk

landmandskontakt:
Jens Peter Nannerup
tlf. 89 19 27 62

formand for limousine Unik:
Ingolf Vinding
tlf. 75 34 83 78

Udstillingsmateriale
Karen Marie Jessen · Fuglehøjvej 3 · 6920 Videbæk
tlf. 97 17 20 06 · mobil: 24 44 50 06

limousineboden
Ingrid Christiansen · Rude Havvej 117 · 8300 Odder
tlf. 8655 8007 · mobil: 2191 8146

foreningens formål er at varetage
limousineavlens og limousineavlernes interesse.
redaktion:
Henvendelser vedrørende det redaktionelle indhold rettes 
til redaktøren: Søren Grunnet · Elkjærhøjevej 10 
7190 Billund · mobil 22 33 62 12
e-mail: sg@dansklimousine.dk

Indsendte artikler udtrykker ikke nødvendigvis bladets 
synspunkter. Bladet påtager sig intet ansvar for priser 
i annoncer med videre.
Limousine-nyt udkommer i starten af følgende måneder: 
Januar, marts, maj, juli, september samt november.

sidste frist for indlevering af tekst og annoncer 
til limousine nyt nr. 151 er 1. juni.
medlemskontingent: 
Medlemskontingent pr. år
Kr. 1.000 + moms
Juniormedlem indtil det fyldte 25 år
Kr. 500 + moms

grafisk tilrettelæggelse/produktion:
Give Bogtrykkeri A/S · Vestergade 7E · 7323 Give
Tlf. 75 73 22 00 · www.give-avis.dk

Eftertryk kun tilladt med nøjagtig kildeangivelse

8. maj: Kødkvægets dag
15. maj: Generalforsamling i Dansk Limousine Forening
 på Røde-Kro, Vestergade 2, 6230 Rødekro
17. maj: Sidste frist for tilmelding til Landsskuet

Foto: Bodil Falkenberg
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Sommeren nærmer sig med hastige skridt, og dermed er det også snart 
ved at være tid til at tænke på dyrskuer. Formålet med dyrskuer er, at 
vise racen frem for publikum og frem for alt at have det hyggeligt og 
sjovt sammen.
Dette er en orientering til de, der udstiller på de forskellige lokale dyrskuer 
rundt om i landet.  
Dansk Limousine Forening støtter op omkring alle lokale og nationale 
dyrskuer i landet, store som små. Dog er der ikke mulighed for, at der 
kommer en repræsentant rundt fra foreningen på alle landets skuer. 
Derfor opfordrer vi udstillere til selv at være behjælpelige, så sommerens 
dyrskuer kan blive en god oplevelse for alle.

Det er altid sjovt at vise gode resultater og hyggelig stemning frem for 
andre når man har været på dyrskue, og derfor opfordrer vi hvert sted 
til at tage nogle billeder og sende det med evt.  medfølgende tekst  til 
webmaster for Dansk Limousine Forenings hjemmeside Bodil Falkenberg. 
Derudover tager redaktør Søren Grunnet gerne imod en lille artikel og et 
par stemningsbilleder til Limousine Nyt.
Hvis man på dyrskuet har en stand eller lignende, kan der (gerne i god tid) 
bestilles pr-materiale - blade, foldere mm. hos Karen Marie Jessen.
Dansk Limousine Forening skænker én ærespræmie pr  12 dyr ved hen-
vendelse til foreningens sekretariat.
Hvis der ønskes én af Limousine Foreningens "egne" dommere, frem for 
en fælles dommer for alle racer, aftales det med den enkelte dyrskuele-
delse omkring reglerne herfor.

Med dette ønsker vi alle medlemmer en rigtig god sommer og gode 
oplevelser rundt omkring på landets dyrskuer.

Nyt fra PR-  
og aktivitetsudvalget Rådgivningstilbud

fra Dansk Limousine 
Forening

Rådgivningen.kan.omfatte:
•	Opstart	og	etablering	af	besætning	
•	Udarbejdelse	af	avlsstrategi	for	besætningen
•	Udvælgelse	af	kvier	til	indgang	i	besætningen	
•	Udvælgelse	af	dyr	til	salgsliste
•	Udvælgelse	af	dyr	til	Ålestrup
•	Rådgivning	om	reproduktion	og	inseminering
•	Udarbejdelse	af	insemineringsplan
•	Udvælgelse	af	foldtyr
•	Nøgletalscheck
•	Fodringsrådgivning
•	Limousine	Unik
•	Staldindretning

Fordele for deltagere i rådgivningsaftale:
Gratis links på Dansk Limousine Forenings hjemmeside, 
værdi 200 kr.
Gratis oprettelse af dyr på Dansk Limousine Forenings 
hjemmeside, værdi 100 kr. pr. dyr.
Prisen inkluderer besætningsgebyr for evt. kåring i 
forbindelse med rådgivningsbesøget, værdi 400 kr. 
En rådgivningsaftale, der inkluderer et rådgivningsbesøg 
på 2 timer, plus fri telefonrådgivning koster 1.995 kr. Der 
er mulighed for tilkøb af flere rådgivningstimer á 500 kr.  
Rådgivning og evt. kåring udføres ved samme besøg.
Inden besøget aftales de tidsmæssige rammer, samt 
hvilke emner der ønskes behandlet. Dette af hensyn til 
forberedelse af besøget, samt ruteplanlægningen. 
Rådgivningen udføres af Dansk Limousine Forenings 
avlskonsulent Jens Christian Holgaard.
Aftalen gælder for 12 måneder. 
Flere oplysninger og tilmelding hos avlskonsulent Jens 
Christian Holgaard, jch@ju.dk, mobil 29 36 43 02 eller 
tlf. 86 46 48 30.
Alle beløb er excl. moms.

Af Lene Black Sinkær, PR- og Aktivitetsudvalg


