Referat af bestyrelsesmøde i Dansk
Få reavl den 25/10 2017
Deltagere: Bjarne, Henning, Karsten, Jan, Karen og Anne. Afbud fra Morten
Dagsorden:
Første indtryk af stormødets resultat og hvordan kommer vi videre med Top 10
Opstarts/ begynder kurser:
Bjarne og Anne udarbejder materiale udfra tidligere afholdte møder mm
Møderække starter i januar med 4 møder aften i hhv nord og midtjylland
Pris for medlemmer/ ikkemedlemmer
Min 10 deltagere. Kørsel og omkostninger skal som minimum dækkes
Invitationer ud via facebook, medlemskartotek, andre lokalforeninger
Rekruttering af nye medlemmer:
Hvad vil vi?
Praktisk: kurser, raceudvalg, sundhedsudvalg, udstillingsudvalg, dyrlægeordning (Anne
udarbejder forslag), formidling af nyheder
Politisk indflydelse på regler mm
Fællesskab om fårene
Karsten samler ideerne til en slags brochure (Bjarne fremsender den gamle version)
Frivillige rådgivere:
Hvis vi skal tilbyde en lignende ordning til vores medlemmer kræver det, at vi får fundet
nogle der vil og kan samt at de årligt/ halvårligt inviteres med til temadag
Jan deltager i temadag for geder på lørdag, vi får referat ved næste møde
Synlighed:
Vi skal have lavet forskellige former for skilte og pr materiale til brug på skuer. Forslag bla
laminerede ark som bordskånere, faglige plancher og selvfølgelig en masse med får på. Alle
der kan bidrage med billeder og ideer sender det i første omgang rundt.
Opskrifter og temahæfter gives væk hurtigst muligt da der ingen salg er i dem og de bare
ender med at blive for gamle
Folder om dansk fåreavl, se ovenfor
Kasketter med logo til feks alle fløjdyr på landsskue og evt andre steder, Bjarne regner på
hvad det kan løbe op i af kroner.
Hjemmeside:
Vi er stadig på jagt efter en gratis webmaster
Dansk Fåreavls billeder ligger hos virketrang men de vil ikke udlevere dem
gratis, Bjarne skruer bissen på men vi vil ikke betale noget.
Links vedr uldafsætning og skind
Særlig afdeling til reklameplads mod mindre betaling (øremærk, bolus, mineraler mm)
Økonomi

Ingen åbningsbalance for 2017 så sluttal for 2016 brugt som udgangspunkt
Bilag en rodet affære da tilskud til distrikter både 2016 og 2017 pga manglende svar fra
disses formænd. Der sættes en streg nu for dem der ikke er vendt tilbage på henvendelsen.
Fåreafgiftsfonden noget rod men skyldes ssv at der er lavet et fiktivt regnskabsår mere

Sekretariatsaftale vedr fåreafgiftsfonden på ca 100.000 kr til Seges vil vi ikke betale da Ricard
ikke alene havde tegningsret for Dansk Fåreavl. I tilfælde af henvendelse desangående
kontaktes Bjarne og resten af bestyrelsen orienteres.
Opkrævning 2018 sendes på mail/ post. 250 for alm kontingent og 312 for familie. Den på
stormødet foreslåede ordning kan først træde i kraft efter godkendelse på
generalforsamling.
Der står pt 191.882 kr på kontoen. Der er indbetalt 48100 kr i kontingent sidste gang.
Bjarne og Karen finder ud af refusion til distrikterne for 2017 sammen
Bestyrelsesansvarsforsikring her afventes til vi har regnskab for 2017, hvorefter vi vurderer
nødvendigheden.
Medlemskartotek
Brug det og reklamer for det
Sundhedsudvalg
Anne har lavet en aftale om at vi mødes med dem på Seges der arbejder i får og laver en
fælles agenda. Emner til diskussion er Webdyr, Kåringer/scanninger og maedi
Henvendelse om Maedi-Visna tilfælde.
Bjarne udfærdiger et skriv vedr henvendelse, hvor vi pænt beder om akter og ejers besyv, da
ejer ikke selv har kontaktet nogen af os om sagen, men den alene går igennem Asger
Marcussen.
Eventuelt
Referat på nyhedsmail
Forretningsplan skal opdateres ved lejlighed
Næste møde: den 7. december kl 17 Gl Blærevej 67, Blære, 9600 Aars

