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Jubilæumsfesten på Hotel Pejsegården var en fantastisk fest, som 
nok ikke sådan lige bliver glemt - og en fest som der vil blive talt om 
i mange år. Tak til alle som har bidraget til denne enestående marke-
ring af Dansk Limousine forenings 50-års jubilæum. Læs mere, samt 
se de gode billeder på side 4-5. 
Der er med garanti mange som går og sukker efter dyrskuer! Lands-
skuet har været aflyst i både 2020 og også 2021, hvor vi skulle have 
haft stort jubilæumsskue. Derfor har vi valgt at lave vores eget ju-
bilæumskue den 2. april i Herning, sammen med årets avlsdyrauk-
tion. Mange af vores dyr har endnu ikke prøvet at være på dyrskue, 
og med de lukkede haller i Herning, giver det gode rammer for at 
komme i gang inden sommerens dyrskuer. Som noget helt ekstra-
ordinært, har vi valgt at det er GRATIS at udstille dyr og da vi også 
rigtig gerne vil have nogen med fra Sjælland, har vi valgt at give kr. 
200,- pr. fremmødte dyr i bropenge. 
Så begynd allerede nu med at kigge i stalden for at finde de rigtige 
dyr, og tag endelig et kig hos naboen også. Transporten bliver også 
billigere pr. dyr jo flere dyr der er på lastbilen. Har du brug for hjælp 
til at udtage dyr, råd, vejledning eller transport, så er der nogle ud-
stillere i din del af landet, som står klar til at hjælpe dig, læs mere på 
side 14-17. Vi glæder os til at se en masse limousiner i Herning den 
2. april 2022.
3. udgave af Magasinet Dansk Kødkvæg er på vej ud. Også denne 
gang er Dansk Limousine Forening med i det store fælles blad, og 
derfor modtager medlemmer af foreningen selvfølgelig bladet.
Tusind tak for året der snart er gået til alle jer som har ydet en indsats 
for Dansk Limousine Forening, og rigtig glædelig jul samt et godt 
nytår til alle læsere af Limousine Nyt.
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Lim
ousine nyt 2021

29. januar: Åbent hus
5. februar: Åbent hus
20. februar: Områdemøde Syd
24. februar: Områdemøde Øst
3. marts: Områdemøde Midt
17. marts: Områdemøde Fyn
25. marts: Områdemøde Nord
2. april: Jubilæumsskue & avlsdyrsauktion 
22. maj: Generalforsamling i Dansk Limousine Forening
30. juni – 2. juli: Landsskuet

Forside foto: Bodil Smidt

Dansk Limousine Forenings bestyrelse:
Formand: Søren Grunnet
Elkjærhøjevej 10 · 7190 Billund 
mobil 2346 6821
e-mail: sg@dansklimousine.dk

Næstformand: Lene Black Sinkjær
Kodalsvej 4 · Grønbjerg · 6971 Spjald
mobil 2063 3953
e-mail: lbs@dansklimousine.dk

Boje Vognstrup
Margretenborgvej 12 · 6600 Vejen
mobil 4044 1155
e-mail: bv@dansklimousine.dk

Else Merete Ebbensgaard
Skorkærvej 5 · 6990 Ulfborg
mobil 2048 2549
e-mail: eme@dansklimousine.dk

Camilla Jessen
Rådvedvej 101 · 8700 Horsens
mobil: 2562 6235
e-mail: cj@dansklimousine.dk

Dansk Limousine Forening 
Agro Food Park 15 · Skejby · 8200 Aarhus N
Tlf. 8740 5263

Udvalgsansvarlige:
Avlsudvalg:
Lene Black Sinkjær, tlf. 20 63 39 53
PR- og aktivitetsudvalget: 
Camilla Jessen, tlf. 2562 6235
Information- og redaktionsudvalget: 
Søren Grunnet, tlf. 2346 6821

Limousineboden og udstillingsmateriale
Kresten Vinde Nielsen 
Jungetvej 37, Selde · 7870 Roslev 
Tlf: 6049 7400 
kvn@dansklimousine.dk

Foreningens formål er at varetage
Limou sineavlens og Limousineavlernes interesse.
Redaktion:
Henvendelser vedrørende det redaktionelle indhold rettes 
til redaktøren: Søren Grunnet · Elkjærhøjevej 10 
7190 Billund · mobil 2346 6821
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 er den 1. februar 2022.

Medlemskontingent: 
Medlemskontingent pr. år kr. 1.100 + moms
Aktiv ægtefælle (med stemmeret) kr. 550 + moms
Juniormedlem indtil det fyldte 25 år kr. 550 + moms
Passivmedlem kr. 550 + moms

Grafisk tilrettelæggelse/produktion:
Tlf. 7010 1213 · www.STEP.dk
Eftertryk kun tilladt med nøjagtig kildeangivelse

Dansk Limousine Forening byder 
velkommen til følgende nyt medlem:

Mathias Vierth
Jan Larsen

Frederik & Malene Mølgaard
Esben Bo Knudsen

INDHOLDSFORTEGNELSEFORMANDENS HJØRNE

KALENDER


