

Formel konstituering

Bjarne valgt som formand, Henning næstformand, Anne kasserer og Karsten valgt som sekretær.
 Siden sidst Bøvl med maedi test. Flere er faldet efter tests. I øjeblikket er mindst 3 faldet på
formodet falsk positiv. Bjarne spørger Rattenborg fra Seges efter fakta, hvor mange er testet og
hvor mange der falder på test. Bjarne tager problemet op på møde med Seges.




Turen til Bulgarien Bjarne og Karsten var afsted. EU finansieret projekt med
Fåre festival som omdrejningspunkt med op til 160.000 tilskuere. Hensigten er at
bygge et netværk op i EU landene for fåreavlere. Rundbordssamtale med tolke
og repræsentanter fra de forskellige lande. I flere af de andre lande herunder
Bulgarien er langt de fleste får malkefår. Italien ønsker en form for branding
regionalt. Vi lægger op til at være repræsenteret både ved Internorden og EU
samarbejdet næste år.
Økonomi Ser fornuftigt ud også med medlemstallet.

 Opsamling på øvrige ting fra Generalforsamlingen Hjemmeside er på standby. Jeppe Etzeroth
er i gang med at rydde op på siden. Andre billeder ønskes på hjemmesiden. Måske serie som kører
med de forskellige racer. Der samles ind på Landsskuet. Plakater efter frivillige hænges op efter
billeder af får til hjemmeside, en webmaster. Frivillige efterlyses til færdiggørelse af
begynderkursus.
 Aktivering af flere frivillige Pr udvalg må gerne genopstå, webmaster søges. Katarina spørges
om hun vil komme med kreative indslag til hjemmeside, folder om at blive medlem. Hvad skal der
stå på banner mm. Signalet skal være at vi favner alle fåreholdere. Laminering af plakaterne med
udskæringer og de forskellige racer. Som bruges til kommercielt brug.
 Markedsføring Kurser i fodring af får eller andet relevant emne, arrangere event med
underskudsgaranti. (fagdag) Vi tager det op på næste møde, gerne med afvikling i november.
o Dyrskuer Der er bestilt stand til Landskuet, som vi får bemandet. Distrikt Midt
Nord står på Hjørring og Hobro og Kimbrerskuet. På sigt vil vi gerne være
repræsenteret på mange dyrskuer.
o Slagtehuse og gårdbutikker Udskæringsplakater og opskrifter kan udsendes for at
udbrede lammets kvaliteter. Coop kan kontaktes for samarbejde om øget salg af
lammekød. (mikromarkedsføring)
 Samspil med lokalforeningerne 2 lokalforeninger fungerer, håber på mere aktivitet for
medlemmerne. Vi vil støtte op om alle lokale aktiviteter for medlemmer i hele landet.
 Begynderkursus – fortsat Intet nyt siden sidst. Planen er at vi kører fra foråret 2019. Frivillige
efterlyses.
Afbud fra Gitte og Anne

Således opfattet Karsten Villadsen

