Referat, bestyrelsesmøde fredag den 10. december 2021, afholdt på Fjeldsted Skov Kro
Deltagere: Anne Nyquist, Henning Nielsen, Karsten Villadsen, Jan Rasmussen, Bente
Østergaard. Afbud fra Carsten Poulsen
Referent: Karsten
1.

Velkomst til os alle.
Velkomst og siden sidst.
Henning og Karsten har været til møde i
Landbrug og Fødevarer. Henning har hentet
halvdelen af vores sager hos Bjarne. Han henter
resten inden jul. Anne har talt med Axelborg om
materiale. Anne tager fat igen. Jan har to
flyttekasser som også skal kigges igennem.
Bestyrelsesmøde i MidtNord, med program for
foråret og Fårets dag.
Generalforsamling i Østjylland, ikke mange
fremmødte pga. snevejr.
Avlsudvalget har i november haft møde med
racerne, på blev der foretaget valg til div. udvalg.
Avlsudvalg:
Asger Markussen og Morten Jacobsen er valgt af
racerne. Henning Nielsen er udpeget af Dansk
Fåreavl.
Avlsudvalget skal den 13. december 2021
mødes med Seges for at drøfte samarbejdet
med dem.

Sundhedsudvalg:
Winnie Uldahl og Ole Selmer er valgt af racerne:
Bente Østergaard er udpeget af Dansk Fåreavl.
Sundhedsudvalget mødes i nærmeste fremtid.
Udstillingsudvalg:
Brian Lundgaard og Lars Linding er valgt af
racerne: Henning Nielsen er udpeget af Dansk
Fåreavl, Henning sidder som Dansk Fåreavls
repræsentant i Landsskuets bestyrelse.
1

2.
Hvem gør hvad i bestyrelsen.

3.
Opgavefordeling for den nye
bestyrelse, herunder kontingent
opkrævning mm.

4.
Generalforsamling 2022, tid og
sted!

5.
Samarbejde med andre
fåreforeninger?

6.
Fremtiden.

7.
Eventuelt.

8.
Næste møde.

Formand: Bente Østergaard, Næstformand,
Henning Nielsen, Kasserer Anne Nyquist,
sekretær, Karsten Villadsen.

Anne sender opkrævning ud i januar. Vi skal
være mere aktive for at få flere medlemmer og
gøre os synlige. Hjemmesiden skal opdateres. Vi
har webmaster Vita Milling. Bente tager kontakt
til hende for det fremtidige samarbejde.
Nyhedsbrev tager Anne op. Vi vil gerne have et
nyhedsbrev ud hvert kvartal. Vi vil gerne
signalere vores politiske indflydelse og hvad vi
udretter på området.
Fjeldsted Skov Kro på Fyn, lørdag den 23. april.
Generalforsamling fra kl. 13.30 og dagsorden
ifølge vedtægter. Bestyrelsen holder møde inden
generalforsamlingen.
Vi vil lægge op til godt samarbejde med
Gotlænderforening, Brancheforeningen får og
geder, Fynske fåreavlere, Sydvestjyske
fåreavlere, Fårevenner Nordvestjylland,
Lammeproducenterne m.fl. Strategi for
samarbejde udarbejdes på senere møde.
Fokus på undervisning i fåreavl på
landbrugsskole, dyrlægestudiet mm. Vi bør tage
det op politisk og med de muligheder der er i det.
(Undervisnings ministeriet.) Bente vil lave et skriv
til ministeriet. Begynderkursus for fåreavlere
arbejdes der videre på.
Anne sørger for at telefon simkort overgår til
Bente. 1 time og en gigabite indgår i simkortet.
Kan sundhedsstatus komme med når man slår
op på CHR. Bente følger op i sundhedsudvalget
overfor Seges.
Fredag den 4. marts kl. 17.00. på Fjeldsted Skov
Kro.
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