Bestyrelsesmøde, mandag den 26. september 2022, kl. 15.30
Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Dagsorden
1

Bente byder velkommen.
Velkomst og siden sidst.
Kimbrerskuet er der 98 tilmeldte, rigtig flot
tilslutning.
Facebook, Vita Milling fortsætter
indtil vi kan finde en ny (aftalt med
hende pr. tlf. 5/9 2022)
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Ny Paraplyorganisation
Forslag til nye vedtægter, er
medsendt dagsorden
Forretningsorden
Udvalgsbeskrivelser
Hvad gør vi ved personlige
medlemmer af Dansk Fåreavl

Jan har været til temadag om tilvirkning af
uldpiller til gødning.
Rundsendte vedtægter blev gennemgået og
tilrettet til næste møde i arbejdsgruppen bag den
nye struktur. Tages op på arbejdsgruppens
kommende møde 1. oktober.
Forretningsorden laves senere. Udvalgs
beskrivelser tages op i de enkelte udvalg.
Personlige medlemmer henvises til foreninger
som agter at være medlemmer af Dansk Fåreavl.
Hvis muligt bliver, ekstraordinær
generalforsamling afholdt i december måned.

Ekstraordinær generalforsamling
inden årets udgang hvis det nye Hvis ikke interesseorganisationen lykkes, vil vi
set up skal i gang 1/1 2023
fortsætte som Dansk Fåreavl og gerne i
samarbejde med andre.
Hvad gør vi hvis det ikke
lykkedes af få lavet en
paraplyorganisation
3
Møde på Fyn 1/10
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Vi præsenterer oplæg til vedtægter og forbereder
fællesmødet med alle foreninger 29. oktober.
Opfordring til at hele bestyrelsen deltager.

Møde med alle foreninger 29/10
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Får i solceller

Stor interesse for får i solceller. Vi har en god
mulighed for at profilere får som afgræssere
under solceller. Der er også udfordringer som
man skal være opmærksom på. Vi kontakter
Landbrug Nord for regler (Eske) på området.
Også stor interesse fra pressen. Bente arbejder
videre med det.
1

6

Eventuelt
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Næste møde.

Transportregler holdes der fokus på. Egne
bruger af køretøjer og egne dyr bør kunne flyttes
frit indenfor landets grænse. Det vil være
forståelige regler. Bagatelgrænse til diskussion,
antal eller økonomisk vinding. Vi lægger op til 50
moderfår som bagatelgrænse.
Karsten har været i Bulgarien i maj måned.
Deltagere fra mange østlige stater. Vigtigt med
kontakt mod øst, for at undgå ”russificering”. Dog
ingen rundbords diskussion i år. 10-års jubilæum
for festivalen med stor deltagelse ca. 150.000
tilskuere over 3 dage.
Tanker om mere samarbejde med konsulenter
og dyrlæger om rådgivning.
Der arbejdes på at man kan se avleres status på
M3 og klovsyge.
Lørdag den 29. oktober efter fællesmødet.
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