Nr. 1 - 2016
Velkommen til det første, af hvad der gerne skulle blive en løbende strøm
af nyhedsbreve.
Dansk Fåreavls Landsledelse har på det sidste bestyrelsesmøde den 28. august besluttet at
man ønsker at udsende løbende nyhedsbreve for på den måde at holde en god kontakt til
medlemmerne.
Den nye bestyrelse som nu består af 5 medlemmer, ser således ud:
Formand:
Bjarne Wohlfahrt
Næstformand
Keld Lund
Kasserer:
Jens R. Nielsen
Sekretær:
Camilla Næstholdt Petersen
Medlem:
Henning Nielsen
Kontaktoplysninger til bestyrelsens medlemmer kan ses på www.sheep.dk
Bestyrelsen er i gang med at finde sit ståsted i forhold til den nye struktur i Dansk Fåreavl
og i forhold til de øvrige organisationer i Danmark.
Ny hjemmeside. Der er en ny hjemmeside under udarbejdelse, som forhåbentlig vil være
mere ”levende” og aktuel, end det der har været i et langt stykke tid. Bestyrelsen har haft
problemer med at få overdraget rettigheder til opdatering, det skulle nu være på plads.
Så snart den nye side er oppe at køre, sender besked ud i nyhedsbrev.
Refusion til distrikterne. Fra generalforsamlingen var det klart, at mange af de distrikter,
der er under Dansk Fåreavl, ikke kunne køre rundt, uden den distriktsrefusion der tidligere
har været. Det blev derfor besluttet at der også i 2016 skal udbetales en reduceret
distriktsrefusion. I skrivende stund er der taget kontakt på distrikterne for at få dette sat i
værk.
Næste bestyrelsesmøde er søndag, den 13. november.
Har du som medlem noget du ønsker behandlet så tag kontakt til sekretær eller formand.
E-mail. Har du modtaget dette nyhedsbrev med post, så er det fordi vi ikke har din email.
Hjælp os med at spare MANGE penge. Send en mail til: medlem@danskfaareavl.dk så kan
vi opdatere vores kartotek. Mange tak for hjælpen.
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