Referat af Bestyrelsesmøde, den 4. december 2016.
Til stede: Anne, Henning, Keld, Jens, Bjarne
Afbud: Karsten + Camilla

Underskrift af regnskab for 2015
Underskrevet på dagen – mangler Camilla. Anne sender den til Camilla for underskrift.

Fonden
Fonden nedlægges pr. 31.12.2016.
Vi undersøger mulighederne for at få etableret en ny fond i samarbejde med de øvrige interesserede
parter fra erhvervet.
Bjarne lægger en nyhed på Sheep.dk om nedlæggelse af FAF og baggrund herfor.

Økonomi 2016
Flere distrikter har ikke meldt tilbage om refusion. Anne rykker dem som ikke har svaret.
Vi prøver alle at skaffe flere mail-adresser – hver i vort bagland.
Kontingentopkrævning sendes til alle også vi har mail-adresser på + de aktive med post-adresser.
Foreningen dropper moms-registreringen.
Opkrævningerne sendes ud i uge 1 eller 2. Bjarne + Anne + ?
Regninger for fond-projekter, hvor vi er i tvivl, forelægges fonden inden vi lægger pengene ud.
Anne styrer dette.
Vidensportal: Bestyrelses siger nej til at sponsere artikler. Bjarne snakker med Povl.
Anne Nymand's aktiviteter bringes på Sheep.dk. Bjarne opdaterer.

Budget 2017, herunder oplæg til fordeling af kontingent
Samme kontingent som 2016 (incl moms.) = 250,- kr.
Refusion til distrikterne 2017: Fortsat: 50,Kontingent til fællesorganisationen: Vi beslutter når opkrævningen kommer.
Anne laver budget for 2017.

Hvordan holder vi kontakt med distrikter/lokalforeninger ?
Nytårsbrev lægges på Sheep.dk. Bjarne skriver oplæg, der sendes rundt til bestyrelsen.
Vi skal udgive links til relevante artikler med jævne mellemrum. Alle melder ind, og Bjarne
opdaterer.
Kan vi finde en redaktør til et blad som gedernes, er udgives 4 gange årligt i en kvalitet der ligner
"Får" med 100% kontingent-betaling. Alle mand prøver at se om de kan finde en.

Fårets dag 2017
Indbydelse til interesserede besætninger sendes ud a.s.a.p. Bjarne finder gamle invitationer til
inspiration.
Har vi råd til at donere bannere til de åbne besætninger? - Bjarne finder pris og sender rundt til
afgørelse. Bannere doneres kun til medlemmer.
Keld sender ud og samler navnene.
Reklame aftales i januar/februar. Dansk Fåreavl reklamerer kun for medlemmer.

Forretningsorden
Venter til næste gang.

Avlsudvalg
Business as usual.

Sundhedsudvalg
Bjarne snakker med Inga og Randi om deres stilling når der ikke er nogen fond til at betale.
Evt. nyt udvalg – vi ser tiden an til forretningsordenen er på plads efter næste møde.

Landbrug og fødevarer
Anne tager kontakt for afhentning af alle vores ting (blad mv.).

Generalforsamling
Bygholm lørdag 11.03.2017.
Anne Nymand indleder med indlæg om ejerinseminering og hvordan vi kan få gang i de spande
som foreningen ejer.
Tidsplan: Anne Nymannd kl. 10-12 Så frokost og kl. 13.00 generalforsamling.
Tilmelding til maden. Pris for maden 50,Bjarne laver indbydelse.
Henning snakker lokalereservation med Morten Jakobsen.
Næste møde: Søndag 29.01.2017 kl. 11.00 hos Bjarne

