Referat af generalforsamling i Støtteforeningen og Østjysk Fåreavl den 23. februar 2018 kl. 1300
hos Jacob Korsvig.

Støtteforeningen kl. 1300:
1.

Valg af dirigent: Martin valgt med applaus.

2. Beretning: Formand Bjarne Wohlfart. Der har i det forløbne år været aktiviteter i form af
udbetaling af støttebeløb til Østjysk fåreavl. Beretningen taget til efterretning af
generalforsamlingen.
3.

Regnskab: Kasser Lene Wohlfart redegjorde for det reviderede regnskab.

4. Budget for næste år: Lene redegjorde. Hun bemærkede, at der forventes overført kr. 2000,fra støtteforeningen til Østjysk Fåreavl i 2018 mod 8000,- i 2017. Dette begrundet med, at
bestyrelsen forventer at opkræve mindre deltagergebyr ved arrangementer i 2018.
5. Valg af bestyrelse og suppleant.
På valg til bestyrelsen er:
Bjarne Wohlfart, Jakob Korsvik og Claus Etzerodt. Alle genopstillede og blev valgt. Suppleant:
Michael Hansen??
6.

Valg af revisor og suppleant: Revisor: Morten Jakobsen. Suppleant: Michael Hansen.

7.

Indkomne forslag: Ingen forslag.

8.

Eventuelt: Dirigenten takkede for god ro og orden.

Østjysk Fåreavl kl. 1315.
1.

Valg af dirigent og stemmetællere: Dirigent: Martin. Stemmetæller: Louise.

2.

Beretning: Formand Morten Jakobsen.

Takkede bestyrelsen for udført arbejde. Focus på gode arrangementer. Tak til Jakob og Martin for
altid at åbne dørene for arrangementer. Der er en god blanding af socialt og fagligt indhold.
Udfordringen er at tiltrække nye medlemmer og trække på de kompetencer og kræfter
medlemmerne har.
Arrangementer i 2017:
Marts: Græsmarksmøde hos Lene og Bjarne.

Juni: Sommerhygge hos Jakob.
September: Stormøde hos Jakob.
Oktober: Besøg hos Aidt slagtehus.
December: Julemøde hos Jakob.
Januar 2018: Klippedag hos Jakob.
Generelt fint fremmøde (hvorfor kommer der så ikke flere til generalforsamlingen (red))
Formanden fremhævede vigtigheden af, at lokalforeningerne har en eller anden tilknytning til
Dansk Fåreavl. Han opfordrede til at møde op til DF`s generalforsamling den 21. april. Hermed
overlod han beretningen til generalforsamlingen.
Vagn opfordrede til at man indhentede lister over lokale fåreavlere og kontaktede dem for at få
dem med i foreningen.
Diskussion om Østjysk Fåreavl/Dansk Fåreavl. Bjarne redegjorde for et forslag, som vil blive stillet
til DF`s generalforsamling vedr. ny opkrævningsform af kontingent til DF og de lokale foreninger.
Beretningen blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.
3.

Regnskab: Kasser Lene Wohlfart fremlagde. Regnskabet godkendt.

4. Budget: Lene. Budgeteret med mindre tilskud fra støtteforeningen grundet bestyrelsen ønske
om mere brugerbetaling.
5. Valg af bestyrelse og suppleant.
På valg til bestyrelsen er:
Asger Markussen og Jakob Korsvik. Morten Jakobsen ønskede at udtræde efter 1 år.
Asger og Jakob begge genvalgt for 2 år. Nyvalgt blev Sanna Steenfeldt for 1 år. ( Indtræder i
Mortens turnus).
6.

Valg af revisor og suppleant: Revisor: Morten Jakobsen. Suppleant: Michael Hansen.

7.

Indkomne forslag

a) Bestyrelsens forslag: Sætningen: ”Valgbare er alle, som var gyldige medlemmer pr. 1. januar i
generalforsamlingsåret” i § 5 ændres til: ”Valgbare er alle, som har været gyldigt medlem mindst 6
måneder på generalforsamlingsdagen.
b) Asger Markussens forslag: Der tilføjes følgende til § 11 i vedtægterne: ”Bestyrelsen
fastlægger kontingentstørrelsen – og drager omsorg for opkrævningen af dette”.

Begge forslag vedtaget efter kort fremlæggelse.
8.

Eventuelt: Intet. Dirigenten takkede for god ro og orden.

Efter generalforsamlingerne var der en fin anretning med brød og pålæg efterfulgt af journalist
Erik Poulsens interessante indlæg om ulve. Der var livlig snak om emnet.

