Dansk Fåreavl 28.08.2016
Referat af bestyrelsesmøde
Fremmødt: Henning, Anne, Jens, Keld, Bjarne, Camilla og Karsten

1. Hvad vil vi med DFA?
Få ryddet op, forblive som hidtil, vi er parat samarbejde og så snart hjemmesiden er klar lægger vi
info op her om, at vi arbejder videre. Der skal arbejdes på en infomail til medlemmerne. (Anne
kommer med et oplæg)
2. Forretningsorden
Bjarne har uddelt et oplæg til debat på næste møde. Hvilke punkter er aktuelle for vores forening.
Budget udarbejdes af Anne til næste gang.
3. Hjemmeside
Camilla går i gang med at oprette hjemmesiden under andet domæne indtil, at vi har et grundlag til
at rykke Sheep.dk domænet over på. Der er givet tilladelse til indkøb af dette.
4. Økonomi
Distriktsrefusion blev lovet til Generalforsamlingen. Det bestemmes af refusion 2016 er 50 kr. pr.
medlem. Betaling til distrikterne vil bliver overført snarest muligt.
 Regnskab for 2015
 Den aktuelle, økonomiske situation
Kørselsrefusion aftalen er pt, at man selv betaler kørsel. Broen bliver betalt.
Det bliver vedtaget, at pr. d.d. indføres der et frivilligt kørselsrefusion på 1,5 kr. pr. km ved
samkørsel.
5. Udvalg
Sundhedsudvalg, Avlsudvalg, Produktionsudvalg, PR-udvalg.
PR-Udvalg - Camilla Petersen,
Avlsudvalg - Henning Nielsen + Lene Wohlfahrt + Morten Jacobsen + Camilla Petersen,
Sundhedsudvalg - Bjarne Wohlfahrt + Ron Bon + Brian Nielsen (geder) + Jørgen Blazejevitz (Randi +
Inga).
Produktionsudvalget er ikke i funktion. Bliver genoptaget når nødvendigt.
6. Fonden
Indstilling af Fondsbestyrlsesmedlem. DFA er indstillingsberettiget og skal derfor indstille en person
til at sidde i bestyrelsen. Bjarne stiller op til posten for DFA.
7. Aktuelle projekter 2016
Det er blevet diskuteret status på igangværende projekter i Fonden.
8. Projekter 2017
Henning tager kontakt til Morten Jacobsen omkring det Hollandske registreringsprogram, da
bestyrelsen mener, at der skal arbejdes på at finde et bedre registreringsprogram, der kan
imødekomme flere af ønskerne fra avlerne end Seges kan på nuværende tidspunkt.

Næste møde søndag d. 13. nov. 2016 kl 10.00 på Grønlandsvej, Vejle
Punkter til næste gang - Fårets dag, registreringsprogram, forretningsorden, budget

