
  
Andelsmejeriet i Bording - 2. afsnit 
 

Bestyrelse og generalforsamling. 
Højeste myndighed for Bording Andelsmejeri var andelshaverne og-
så kaldet interessenter, dvs. de som leverede mælken og som havde 
betalt 2 kroner pr ko i medlemskab. Disse valgte en bestyrelse til at 
varetage de mange opgaver der fremkom. Opgaverne var meget for-
skellige, men ofte skulle der tages stilling omkring mejeriets drift el-
ler omkring et eller andet vedrørende leverandørerne. Blev nogle op-
gaver for store for bestyrelsen indkaldte de til ekstraordinær general-
forsamling. Mindst 25 medlemmer kunne også forlange der blev af-
holdt ekstraordinær generalforsamling. 
To årlige generalforsamlinger var der altid i de første mange år. I 
1890erne var det altid i oktober og december. På generalforsamlin-
gen i oktober valgte man bestyrelse og i december fremlagde man 
regnskabet og tog stilling til udbetaling af overskud. Priserne for 
skummetmælk og kærnemælk blev også vedtaget. Hvem der skulle 
forestå fyringen, så der var varmt vand, transporten af smør til stati-
onen og til hvilken pris vedtoges også ligesom hvem der ville aftage 
hestegødningen og mejeriaffald. Det blev akkorderet 
Senere flyttedes generalforsamlingerne til juni og december. 
 
Bestyrelsens opgaver omkring andelshaverne drejede sig ofte om 
godkendelser af ny andelshavere. Efterhånden som heden blev op-
dyrket, kom nye bønder til og andre opdagede værdien af mejeriet, 
så medlemstallet steg hele tiden. Op igennem 1890erne kom mange 
nye til. Eksempelvis ca. 40 nye medlemmer i 1896-1897 fortrinsvis 
fra ydreområderne Hestlund og Julianehede. Men også fra Stubkjær, 
Christianshede og Pårup kom nye andelshavere. Nogle forsvandt dog 
igen, da der kom mejerier i Pårup og Munklinde.  



Bestyrelsen var også ofte mægler eller domsmænd i tvistligheder 
mælkekusk og bønder imellem.  
Og endelig var kontrollen af mælken en stor opgave for bestyrelsen. 
Det kunne være svært for andelshaverne at producere de 2000 pund 
mælk pr ko og med en fedtprocent på minimum 3,5, som de var for-
pligtiget til, så det oplevedes nogle gange at fattige andelshavere fik 
trang til at levere ”tynd” mælk. Der blev slået hårdt ned på disse 
syndere med store bøder. I begyndelsen 10 kr. pr ko, men allerede 
sidst i 1890erne steg taksten til 25 og 40 kr. Mælk fra syge køer eller 
mælk i rustne spande accepteredes heller ikke. Igennem rigtig mange 
år valgtes 12 kontrollanter til at besøge landmændene for at påse, det 
gik rigtig for sig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Billede fra efter 1927 
Foran mejeriet – hvor det gamle mejeri lå – byggede man en bolig 
til mejeribestyreren. Han boede i den ene halvdel (højre) medens 
Andelskassen lejede den anden halvdel. 



Bestyrelsen havde også mange opgaver vedrørende mejeriets drift. 
Bording mejeri´s smør blev hurtig en velanset vare, som altid kunne 
sælges til over ”Kjøbenhavns højeste Topnotering.” Mange opkøbere 
gav jævnligt tilbud, som bestyrelsen skulle tage stilling til. Af og til 
skiftede man til nye smøropkøbere.  
 
Efterhånden som det første mejeri blev slidt brugtes megen energi og 
tid på at reparere bygninger og maskiner og til nye indkøb. Da loftet 
i 1906 begyndte at falde ned besluttedes det at indstille til general-
forsamlingen at bygge nyt. Hele 27 bestyrelsesmøder og 4 general-
forsamlinger var der i 1906 fortrinsvis om byggeriet af det nye meje-
ri. 
 
Andre år var deltageantallet af bestyrelsesmøderne mere beskedne. 
De fleste år mellem 10 og 15 møder. I løbet af de 25 første år i an-
delsmejeriets historie var der – ud over 1906 - dog to år hvor besty-
relsens aktiviteter var store. I 1896 var der ca. 25 bestyrelsesmøder 
fortrinsvis omhandlende optagelse af nye andelshavere og så om di-
verse tvister. 
Også i 1898 var der store aktiviteter. 17 bestyrelsesmøder og hele 6 
generalforsamlinger. En revidering af lovene blev vedtaget på en af 
generalforsamlingerne. Bl.a. en vedtægt om at ”interessenterne skul-
le binde sig til Mejeriet for et tidsrum af 10 Aar fra 1. Juli 1898 at 
regne. ” og ” Der må ingen Mælkehandel finde sted paa Mejeriet, 
ligesom der heller ikke maa sælges Smør i Detail til Ikke-
Andelshavere.”  
 
Især nogle andelshaver i Stubkjær kom i klemme med vedtægten om 
10 års tvungen medlemskab, da de hellere ville levere deres mælk til 
det nye nærliggende mejeri i Munklinde.  



En generalforsamling omhandlede Stedsmål af Mejeristen. Hvert år 
fra da af skulle mejeristen fæstes for et år frem eller afskediges efter 
simpel flertal. (således var det helt frem til 1924). En noget utryg si-
tuation for mejeribestyreren, som aldrig vidste hvor længe han kunne 
forblive mejeribestyrer. 
 
I år 1900 var der også to interessante ekstraordinære generalforsam-
linger på grund af at nogle andelshavere ønskede at levere mælk og-
så på søn- og helligdage. Det blev dog nedstemt. 
Senere vedtoges det at det var i orden at aflevere mælk 2. juledag, 2. 
Påskedag og 2. Pinsedag mod at andelshaverne selv bragte mælken 
til mejeriet. (I en lovændring i 1922 blev det bestemt at mælkeku-
sken skulle køre to gange om lørdagen i tidsrummet 15. maj til 20. 
september. Og at mejeriet kun måtte holdes lukket en dag, hvis der 
var flere efterfølgende helligdage). 

 
 

Udvikling og vækst. 
Hele tiden skulle mejeriet med besty-
relsen i spidsen være på forkant med 
udviklingen og den fortsatte vækst i 
landbruget og mælkemængden. F.eks. 
gik man over til at afregne mælken ef-

ter fedtindholdet – jo mere fedt jo bedre afregning.  
Andelshaverne var forpligtiget til at levere al mælken til mejeriet 
undtaget det de selv brugte i egen husholdning. Dog kunne bestyrel-
sen give undtagelse som f.eks. enken til præstegårdsforpagteren hav-
de. Hun havde lov til at sælge 1 pot mælk til en nabo. Ligeledes måt-
te der ikke foregå handel på mejeriet. Bageren fik dog ret hurtigt en 
aftale i stand og i 1907 så man pludselig en indtjeningsmulighed i 
salg af mejeriprodukter. Således vedtog generalforsamling den 22 
oktober 1907: 



”Det vedtoges at oprette en Mælk og Smør Udsalg ved Mejeriet. Ud-
salget ordnes paa den Maade at der antages en til at forstaa Udelin-
gen 2 Timer daglig.” Bestyrelsen ”enedes om foreløbig at overlade 
det til Enke Ane Rasmussen for 50 Øre Daglig. Og så skal hun holde 
Beholderne, Maalene og Uddelingslokalet rent.” 
Udsalgspriser 1907: 
 Smør:   5 øre over topnotering pr pund 
 Fløde:   80 øre pr pot 
 Sød mælk: 12 øre pr pot 
 Kærnemælk: 5 øre pr pot 
 Skummet mælk: 3 øre pr pot 
Udsalget foregik fra ”de 2 østlige Stuer af Smed M. C. Hansens Hus, 
der hvor der har været Boghandel.” 
(Hvor var det?) 
Selvom man i 1906 fik et topmoderne mejeri skete der hele tiden ud-
vikling der gjorde nye indkøb nødvendige. Og den daglige drift kræ-
vede også megen opmærksomhed. Især for formanden var det meget 
tidskrævende. Derfor var han også lønnet med 100 kr. årligt – fra 
1900 steg det til 125 kr. 
 
Mejeribestyreren fik i mange år 1200 kr. om året i løn. Men op gen-
nem tiden steg det dog lidt. I 1907 fik han 2200 kr., hvis forskellige 
mål ellers blev opfyldt. Han supplerede dog ofte lønnen med at sørge 
for opvarmning af mejeriets vand og af kørslen af smør til togstatio-
nen, ligesom han i en årrække også var møller.  
 
Men igen - efter små tyve år – blev mejeriet nedslidt. Denne gang 
nøjedes man dog med at renovere. Det skete i 1924. Mange maskiner 
blev udskiftet, men især frontpartiet skiftede udseende. Bedre tilkør-
sels- og frakørselsramper blev bygget.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bording Andelsmejeri efter 1927 
Postkort dateret 1928 
Mejeriet som det så ud efter ombygningen i 1924 
Ved den ene port vejede man mælken ind (afleverede mælken) og ved 
den anden port vejede man ud (Fik mælkespandene retur med syrnet 
mælk, kærnemælk eller valle alt sammen til brug for dyrene hjemme 
ved adelshaverne) 
Bemærk hestene er koblet fra vognene. De er på stald medens ind- 
og udvejning foregik.  
 
På tomten, hvor den gamle mejeri lå, byggede man i 1927 til gen-
gæld helt nyt bolig til mejeribestyreren. Han flyttede ind i den ene 
halvdel af huset. Den anden halvdel lejedes ud til Andelskassen.  
 
Sådan var der hele tiden bevægelse i Andelsmejeriet. Snart var de 
første 50 år gået. 
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