
 
 
 
Invitation til områdemøde Øst 
 
 
Område Øst inviterer til områdemøde i Herlufmaglehallen med spisning 
 
Torsdag d 20. februar 2020 kl. 18.00 
Herlufmagle Hallen 
Ravnstrupvej 1 
4160 Herlufmagle 
 
 
Vi starter kl. 18 med mad i hallens cafeteria. Herefter er mødet, hvor områdeudvalget fortæller 
om sit arbejde, og medlemmer fra bestyrelsen i Dansk Limousineforening behandler aktuelle 
emner.  
 
Program: 
 

1. Spisning 

2. Velkomst og beretning fra område Øst v. Jane Kofod 

3. Indlæg fra Topdanmark om samarbejdsaftalen, forsikringer og Topdanmark. 

4. Indlæg fra Bestyrelse, Lene Black, og Avlsudvalg, Poul Nygård 

5. Kaffe og debat 

6. Valg til områdeudvalg  
 
Områdeudvalg består pt af: 
Jane Kofod  
Jacob Kjærsgård  
Poul Nygård  
Jonas Henriksen  
Claus Mariegaard  
 

7. Afslutning  
 

Lene Black som repr. fra bestyrelsen og Poul Nygård fra avlsudvalg vil komme med indlæg om 
bla. 
 

 Foreningens arbejde 
 Genomisk selektion 
 Tyrevalg – vores egne danske og importtyre. 

 
 



 
 
Vi opfordrer alle medlemmer til at deltage aktivt og stille spørgsmål, komme med ideer og 
kommentarer.  
 
Områdeudvalget fortæller om de aktiviteter, som er i støbeskeen for 2020, men modtager også 
gerne ønsker og ideer til andet, som kan styrke sammenholdet og arbejdet for racen i Øst. 
 
Pris for mad med 1 øl/vand samt kaffe og kage: 160 kr. pr. person. Kun kontanter. 
Tilmelding senest den 11. februar 2020 til Jonas Henriksen, på mail: j1985h@hotmail.com 
eller tlf.: 4059 5185. 
 
 
 
 
 
Før dyrskue møde 
 
Samtidig vil vi benytte lejligheden til at invitere til før dyrskue møde:  
 
Alle som gerne vil udstille, eller overvejer det - eller har lyst til på anden måde at medvirke på 
dyrskue, er meget velkomne! Vi gennemgår hvad der skal til for at udstille, hvordan man 
udvælger dyrene og stort og småt omkring det at udstille dyr. Medbring madpakken - Alex 
giver kaffen. 
 
Tid: søndag d. 15. marts kl. 10:00   
Sted: Alex Jepsen, Holstensvejen 1, 4534 Hørve.  
 
Tilmelding til Jane Kofod på mail:  jk@dansklimousine.dk eller tlf.: 28720712 senest 1. marts  
Vi håber at så mange som muligt kan komme, så vi får rigtig mange limousiner på Roskilde 
dyrskue 2020. 
 
 
 
Mange hilsner områdeudvalg ØST 
 


