Bestyrelsesmøde d. 20. marts 2022
Fremmødte: Asger, Jakob og Agnete
Dagsorden:
1) Konstituering
a) Kasserer - Jakob ringer til Sanna og hører om hun vil være kasserer - det
ønsker hun ikke, og vi skal have fundet en ny til bestyrelsen som vil dette.
b) Formand - Agnete er formand
c) Næstformand - Jakob er næstformand
d) Sekretær - Dette venter vi med til, at vi har fået flere ind i bestyrelsen
2) Dato for kassererens møde med Lene og Bjarne (Lene var kasserer i den gamle
bestyrelse) – således, at vi kan komme i gang med at arbejde.
- Vi skal have fundet en ny kasserer til generalforsamlingen.
3) Referat fra sidste generalforsamling.
- Vi har skrevet under og Jakob scanner og sender det til Sanna, så hun også
kan skrive under.
4) Generalforsamling 2022
a) Dato - Onsdag d. 18. maj med ankomst mellem 18.30-19.00 hos Jakob.
Jakob spørger dyrlæge Anders (hvis han ikke kan spørges Anne Nymann)
om han vil snakke om orm til generalforsamlingen.
Generalforsamling kl. 19
Hvad gør vi med parasitter? Oplæg ved dyrlæge Anders kl. 20-20.30
20.30-21 Besigtigelse af græsmarker og dyr
Fra kl. 21 Vi afslutter med boller og rabarberkage
Jakob sørger for gaver til oplægsholdere fremover til 250-300 kr.
b) Vedtægtsændringsforslag - dette varsles inden
c) Valg
d) Event i forbindelse med generalforsamlingen - Oplæg om parasitter.
5) Tid og sted for næste bestyrelsesmøde - D. 12. Juni kl. 14 hos Asger
6) Events i sommer
Forslag: Besøg hos Per og hans far Hedegaard Lam ved Skanderborg.
Besøg ved Kato og Jette
Vi er enige om, at vi (Agnete) opretter en Facebook side for Midt og Østjysk Fåreavl + en
dertilhørende Instagram Side. Med logoet for Midt og Østjysk fåreavl (det uldne får).
Jakob laver en lille label med oplysninger om, at følge os på de sociale medier, som skal
ligge klar til generalforsamlingen.

Vi har 4 mikroskoper. Vi vil gerne have uddannet 4 personer af en dyrlæge som kan tjekke
efter orm. Man skal stadig sende ind til dyrlæge for at få recept, men det kan give folk
mulighed for at tjekke oftere.
Ærespræmier: 1 til Estrup og Horsens og 2 til Herning. Værdi pr. ærespræmie 1000 kr
Asger sender medlemsliste og indkaldelse til generalforsamlingen til Agnete, som får sendt
den ud.

