Referat fra møde i Dansk Fåreavl 7. december 2017
Til stede: Bjarne, Henning og Karsten
Afbud: Anne og Jan
1.

Siden sidst.

Avls udvalg har haft møde med racerne i november på Bygholm, 11 fremmødte. DFa dækkede
udgifterne vedrørerne afholdelse. Bestyrelsen er indstillet på, at udvalgenes nødvendige
udgifter bør dækkes af DFa. 19. dec. Endelig underskrift for afviklingen af fåreafgiftsfonden.
Henning var til delegeretmøde i Landbrug-Fødevarer. Vi vil gerne komme 2 næste år.
Fællesorganisationen har holdt rep. møde. Fortsætter i 2018 som hvilende forening. Vi er
medunderskriver angående ulveangreb til de politiske partier.
2.

Indkald generalforsamling. Skal afholdes senest 01.05 og med 12 ugers varsel.!!!

Årsmøde 2018 bliver lørdag den 14. april kl. 10 på Bygholm. Alternativt den 21. april. Erik
Poulsen bliver spurgt om han vil komme med et oplæg angående ulve i Danmark. Gerne med
fælles holdning efter årsmøde. Budget laves på førstkommende møde i 2018.
3.

Tekst til lovændring. Jeg vedhæfter et oplæg.

Fristen for generalforsamling sættes til 4 uger. Fristen for forslag til generalforsamling sættes til
14 dage. § 3 foreslag om ændring af betalingsform, således at Dansk Fåreavl opkræver et beløb
for medlemskab og også for medlemskab af distrikter og raceforeninger med samarbejdsaftale.
4.
Kassererposten. Hvem kan overtage, hvordan og hvornår. Karen er blevet lovet at hun
ikke skal lave årsregnskab og heller ikke kontingentudsendelsen.
Praktik omkring kontingentopkrævning.
Anne Nyquist bliver spurgt, som tidligere har været kasserer for Dansk Fåreavl. Distriks
refusion udbetales til de aktive distrikter.
5.

Status begynder-kursus

Planlagt møderække til foråret, 2 steder i Jylland. Bjarne samler sammen på materialet.
6.

Hjemmeside / Reklame / marketing

Stadig på udkig efter webmaster, men vi har en i kikkerten. Links til de forskellige
raceforeninger.

7.

Dialogforum

Økonomisk transport med får er en udfordring. Bjarne rykker for et møde for at afklare emnet.

8.

Seges. Sundhedsudvalgets møde

Anne havde fået et møde i stand, om situationen for Dansk Fåreavl og hvor vi står nu.
Initiativer skal være selvfinansierende, ellers skal der findes midler til det. Godt for at få dialog
startet op med Seges. Seges sender referat fra seneste møde. Konkret henvendelse om Maedi
prøver: Alle laboratorier kan lave falsk positive tests. Seges har teten i forbindelse med en
forretningsgang som dyrlæger og besætningsejere kan følge ved efterfølgende kontrolprøver.

9.

Forretningsorden

Udsættes
10. De frivillige fårerådgivere
Udsættes
11. Eventuelt
Næste møde fastsættes til torsdag den 22/2 2018 kl. 17.
Referent. Karsten

Vores generalforsamling er efterfølgende blevet sat til lørdag d. 21. april 2018 på Bygholm
Landbrugsskole.

