NYHEDSBREV
NUMMER 1 | DECEMBER 2021

Generalforsamling 2021:
Den 30. oktober 2021, blev der afholdt generalforsamling for både 2020 og 2021,
stærkt forsinket af den nuværende Corona epidemi.
På generalforsamlingen, der blev afholdt på Fjelsted Skov hotel, var der foruden
bestyrelsen, desværre kun fremmødt 4 medlemmer.
Generalforsamlingen blev hurtigt afholdt, og gav plads til en del indlæg/forslag og
samtale under punktet ”eventuelt”. Referat vil være at finde på foreningens
hjemmeside – www.sheep.dk
Valg til bestyrelsen blev således:
På valg fra 2020 var: Henning Nielsen og Bjarne Wohlfahrt. Bjarne genopstillede
ikke.
Valgt fra 2020 for 2 år blev (altså genvalg i 2022):
Henning Nielsen
Bente Østergaard
På valg fra 2021 var: Anne Nyquist-Hansen, Karsten Villadsen og Jan Rasmussen
Valgt fra 2021 for 2 år blev (altså genvalg i 2023):
Anne Nyquist-Hansen
Karsten Villadsen
Jan Rasmussen

Det var ikke muligt blandt de fremmødte at få valgt suppleanter.
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Konstituering af bestyrelsen
På bestyrelsesmøde, afholdt den 10. december, blev bestyrelsen sammensat
således:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Medlem:

Bente Østergaard
Henning Nielsen
Anne Nyquist-Hansen
Karsten Villadsen
Jan Rasmussen

Præsentation af bestyrelsen
Vi vil også gerne benytte lejligheden til at præsentere den nye bestyrelse.
Formand: Bente Østergaard
Jeg er forholdsvis ny i fåreverden, vi startede i
januar 2020 med 7 Texelfår og har i dag 13
moderdyr. I det daglige arbejder jeg som
bogholder på Væddeløbsbanen i Aalborg, jeg
bor sammen med Henning på en nedlagt
landejendom i Brønderslev.
I bestyrelsesarbejdet i Dansk Fåreavl vil jeg
have fokus på at få gjort Dansk Fåreavl synlig
for omverdenen, samt søge samarbejde med
alle der har med får at gøre.
Næstformand: Henning Nielsen
Jeg startede med får i begyndelsen af 80 erne.
Det har været Texel hele mit liv og er det
stadigt. Jeg har dog prøvet med et par andre
racer, men det var ingen succes. Jeg har i dag
ca. 20 moderfår og 3 -5 væddere. Moderfårene
går herhjemme om sommeren, de unge uden
lam laver lidt naturpleje i et
sommerhusområde. Jeg forsøger at deltage i,
hvad der nu er omkring avl dvs. kåring,
scanning, vejning af lammene ved fødsel, 2
mdr. og 4 mdr. Jeg udstiller også på nogle
dyrskuer, hvis jeg tror dyrene er gode nok.
Kasserer: Anne Nyquist-Hansen
Gift med Mogens. Vi bor lige udenfor
Frederikssund i Nordsjælland. Vi har haft får i
mere end 25 år. Som de første i Danmark var vi
med i opstart af afgræsning på golfbaner. Da
besætningen var størst, havde vi 100
moderfår. Vi har skåret ned og kom de seneste
år ned på 20-25 moderfår. I år har vi solgt både
gård og besætning. Den besætning vi havde
var Spel-Sau, Gotlandsk Pelsefår og Såne.

Sekretær: Karsten Villadsen
Min fårebesætning består af ca. 50 moderfår.
De er af racerne Gotlandsk Pelsfår og Suffolk.
Om sommeren går fårene på naturpleje flere
steder i Skive Kommune. De fleste slagtelam
bliver solgt privat. Skindene bliver garvet og
solgt på markeder og hjemme fra gården.
Desuden sælger jeg også filtsko, såler, garn og
andre uldprodukter relateret til får.
Jeg bor sammen med Katarina på en ejendom i
Vestsalling. Foruden fårene har vi også en flok
kødkvæg og dyrker hvede, byg og raps på
markerne.
Bestyrelsesmedlem: Jan Rasmussen
Jeg bor ved Gjerlev imellem Hadsund og
Randers. Jeg har haft får siden 1990. Min
fårebesætning består af ca. 50 moderfår +
andre dyre (gæs - høns - ænder - kaniner). Får
er fordelt på 5 racer hovedparten gotlænder
så Jacobsfår - Skruehornsfår - Muflonfår
- Ouessantfår (dværgfår).

Nyt om Maedi Visna og klovsyge tests
Med virkning fra 1. januar 2022 vil Maedi-Visna og klovsyge prøver blive
analyseret på Statens Serum Institut. Straks efter nytår vil SEGES udsende flere
oplysninger om det nye set up. Vi skriver på hjemmesiden og i Nyhedsbrev, når
der er nyt i sagen.

Generalforsamling 2022
Generalforsamling 2022 er planlagt til afholdelse, lørdag den 23. april 2022.
Indkaldelse følger i begyndelsen af det nye år.

Bestyrelsesmøder
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til fredag den 4. marts 2022.
Har du emner du ønsker der skal drøftes på bestyrelsesmøde, bedes de fremsendt
til: formand@sheep.dk

Tak for i år
Det har jo alt i alt været et underligt år, med aflysning af en masse arrangementer,
men det er bestyrelsens håb, at vi kan vende stærkt tilbage i 2022 med en masse
forhåbentlig gode og spændende arrangementer.
Vi ønsker alle medlemmer af Dansk Fåreavl og deres familie en rigtigt glædelig jul
og et godt nytår.

