
Vi har lyttet og læst evalueringerne, og rykker derfor i 2020 tilbage til Ho-
tel Vejlefjord! Så I kan godt finde spa-badetøjet eller spilleglæden frem igen, 
da vi revitaliserer ’Spa og spil’, inden vi mødes til årets generalforsamling! 
 
Torsdag den 2. januar kan vi, udover netværk med dine FaDS kollegaer, 
også byde på en peptalk omkring pleje af relation og værdien af netværk! 
Den gives af Jakob Jørgensen, som er kommerciel direktør i FC Midtjyl-
land.  
 
Fredag den 3. januar sætte vi fokus på emnet: Hvorfor gør de ikke, som 
vi siger? Vi kender alle ordsproget ”Det er ikke det du siger – det er må-
den du siger det på”. Årets nytårskur vil bestræbe sig på at sætte fokus på 
netop den problematik, vi sikkert alle kender fra vores hverdag i dens for-
skellige sammenhænge. 
 
Vi har fundet nogle fantastiske indlægsholdere frem til jer. Mød bl.a. Antro-
polog Dennis Nørmark, Ivan Damgaard fra SEGES og Jossi Steen-Knudsen 
fra iNudgeyou. 
 

Sæt stort X i kalenderen den 2. og 3. januar  
og brug 24 timer sammen med dine FaDS kollegaer! 

 
Tilmeldingen åbner den 1. december! 

 

Nytårskur 2020  
Årets tema: Hvorfor gør de ikke, som vi siger? 
Den 2. og 3. januar 2020 på Hotel Vejlefjord 

FORENINGEN AF 
DANSKE SVINE-
KONSULENTER 

November 2019 

Nyhedsbrev 



Lampetfonden blev oprettet på 
eget initiativ af svinekonsulent 
Helge Clausen i 1972, hvor 
FaDS gennemførte sine første 
studietur (Holland/Belgien), og 
hvor rejseleder Helge Clausen 
formåede at skabe et lille over-
skud på denne tur. Overskuddet 
fra efterfølgende studieture 
samt gunstige valutahandler har 
dannet grundlag for fondens for-
mue i dag.  
 
”Lampetprisen gives til et med-
lem af vores forening (FaDS), 
der gennem sit virke har gjort 
sig ekstraordinært positivt be-
mærket, såvel blandt foreningens 
medlemmer som i omverde-
nen”. Sådan står det formuleret i 
vore vedtægter. 
 
Vi vil i bestyrelsen gerne opfor-
dre jer til at nominere enkelt-
personer blandt vores medlems-
kreds, som efter jeres vurdering 
har lyst op som et fyrtårn og 

vist vejen ved at gå foran med 
et godt eksempel. Det kan 
f.eks. være i form af aktiv og 
konstruktiv deltagelse i den 
offentlige debat omkring svine-
produktion, engageret videns-
deling med kolleger, virksom-
heder og andre interessenter, 
eller en særlig indsats for en 
mærkesag, der fremmer svine-
konsulenternes omdømme i og 
udenfor erhvervet. Eller noget 
helt andet, hvor netop denne 
persons indsats og adfærd har 
gjort stort indtryk på dig, og 
som du ønsker skal påskønnes 
i FaDS regi. 
 
Kender du sådan et ”LYST 
HOVED”, så send din begrun-
dede nominering til Rikke Inge-
mann Svarrer på ris@seges.dk 
inden den 01.12.2019. 
 
LYSE HOVEDER fortjener en 
LAMPETPRIS ! 

Årets lampetpris 2020  
- Hvem har haft ”LYS I PÆREN”? 
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Bestyrelsen fremlægger til gene-
ralforsamlingen den 2. januar et 
forslag til vedtægtsændringer, 
der gør det muligt, at bestyrel-
sen ved konstituering vælger en 
formand. Dvs. bestyrelsens for-
slag betyder, at formanden for 
FaDS fremadrettet ikke vælges 
direkte på generalforsamlingen.  
 
Bestyrelsen foreslår flg. tilrettet 
tekst til punkt 7 og 9 i FaDS 
vedtægter: 
 
Tilrettet til afstemning: 
 
7) Bestemmelser for gene-

ralforsamlingen.  
 
Bestyrelsen fastsætter tid og 
sted for den ordinære general-
forsamling. Denne skal holdes 
inden udgangen af marts måned. 
Der indkaldes skriftligt med 
mindst 14 dages varsel og dags-
ordenen skal minimum omfatte 
følgende: 
 
• Valg af stemmetællere og diri-

gent. 
• Optagelse af nye medlemmer 

m.m. 
• Beretning om forenings virk-

somhed. 
• Fremlæggelse af regnskab. 
• Fastsættelse af kontingent for 

næstfølgende år 
• Indkomne forslag 
• Valg af bestyrelsesmedlem-

mer og 1 suppleant 
• Valg af revisorer og revisor-

suppleant 
• Eventuelt 

Forslag til valg af bestyrelses-
medlemmer skal afgives skrift-
ligt. Foreslåede kandidater skal 
før afstemning give accept af 
afstemning.  
 
Afstemningen skal ved valg, ske 
skriftligt, hvis der er opstillet 
flere kandidater end der skal 
vælges. Bestyrelsesmedlemmer 
vælges ved almindeligt flertal, 
idet der på stemmesedlen mak-
simalt må skrives det antal kan-
didater, der skal vælges. 
 

9) Bestyrelsen 
Foreningen ledes af en besty-
relse på fem medlemmer inkl. 
Formand. Bestyrelsesmedlem-
mer vælges for to år ad gangen, 
således der i lige år vælges 2 
bestyrelsesmedlemmer og i 
ulige år vælges 3 bestyrelses-
medlemmer. Bestyrelsen væl-
ger blandt sine medlemmer 
formand, næstformand, sekre-
tær og kasserer. 
 
I forbindelse med konstituering 
af bestyrelsen udfærdiges og 
dateres et dokument med nav-
ne og roller for bestyrelsens 
medlemmer, samt underskrif-
ter fra de enkelte. 

 
 
 

Årets generalforsamling 2020 
Forslag til vedtægtsændringer 



 

Hvis man er så heldig at skulle afsted på en faglig studietur, og man er med-
lem af FaDS, er der mulighed for at kunne søge to rejse- og studielegater. 
 
Det er Jubilæumsfonden og Astrid og H.K. Olsens Fond. 
 
Midlerne er forbeholdt medlemmer, og uddeling sker hvert år pr. 1. april og 
1. oktober.  
 
Der skal anvendes et ansøgningsskema, som fås hos Susanne Bach Frandsen 
(sbf@seges.dk). 
Der kan søges kollektivt, men også individuelt. Ved kollektive ansøgninger 
skal der med ansøgningen følge en liste med navne på den eller de perso-
ner, der søges rejselegat til. 
 
Det er ansøgerens opgave at dokumentere det nødvendige medlemskab af 
foreningen (en af de faglige interesseforeninger som fx FaDS). En anden be-
tingelse er, at tilskud er søgt og bevilget, inden rejsen foregår. 
 
Alle medlemmer i FaDS kan derfor søge om et legat på 2.000 kr. Det kræ-
ver, at man er medlem og ikke har fået penge året før. Legater udbetales 
individuelt til medlemmer, selv om turen er arrangeret kollektivt, og legatet 
skal dække egenbetalingen til turen. 

Legater til studieture 

www.fads.dk 

Nyt om navne 

Vi vil rigtig gerne in-
kludere ”Nyt om nav-
ne” i nyhedsbrevene.  

Send derfor gerne 
løbende information 
til formanden, hvis I 
kender til medlem-
mer, som fylder rundt 
eller har jubilæum.  

Tilskud til rådgiverdeltagelse 

På forespørgsel fra foreningens medlemmer har bestyrelsen diskuteret, om 
der kan gives tilskud til studierelevante aktiviteter.  

Det er blevet besluttet at studerende på Animal Science, Agrobiologi og 
Jordbrugsteknologi kan søge om et tilskud på 3.000 kr. pr. temagruppe/fag til 
relevante aktiviteter, som eksempelvis at få en rådgiver med ud på besæt-
ningsbesøg.  

Dog stilles der krav om at underviseren er medlem af FaDS. 

Kontakt FaDS’ formand Rikke I. Svarrer for yderligere information. 


