Referat af bestyrelsesmøde i Dansk
Fareavl den 1. april 2017
Deltagere: Karsten, Jan, Henning og Anne
Introduktion: præsentation af den nye bestyrelse og dagens program
1. Konstituering
i. Formand
Bjarne Wohlfahrt
ii. Næstformand
Henning Nielsen
iii. Kasserer (skal sikre at det føres rigtigt, men behøver ikke selv at lave det). Karen
Simonsen har tilbudt sig som kassemester.
Jan Rasmussen
2. Hvad rør sig?
Gennemgang af diverse verserende sager:
Sagen vedr Vagn handles af med bedst mulig resultat
Det vi kan lære af historien er at vi fremadrettet skal være helt skarpe på indgåede aftaler med
samarbejdspartnere. Mundtlige aftaler kan ikke bruges.
Hjemmeside har ikke en kontrakt med Silkeborg bogtryk så her skal findes en anden løsning snarest.
Bestyrelsesansvarsforsikring for nuværende bestyrelse foreslået og Bjarne indhenter tilbud.
Bank, medlemskartotek og regnskab er flyttet væk fra Landbrug og fødevarer ila 2016.
Bjarne sender mail med et link til medlemskartoteket hvor vi kan oprettes som bruger. Der er ikke udsendt
opkrævning til alle nuværende og tidligere medlemmer. Pt 155 medlemmer.
Vedtægter skal gennemgåes, da der er flere ting, bla indkaldelsestid til generalforsamling, at kasserer kan
sidde udenfor bestyrelsen, hvis muligt. Vedtægter af distrikter og udvalg skal også ses på.
Erik Rattenborg pumpes for oplysninger om maedi fri besætninger men der skal nok folks accept til at
komme på en ”offentlig” liste. Møde om fremtidigt samarbejde da Inga ikke er vores repræsentant. Anne
foranlediger et møde, hvor Bjarne også deltager.
Søge at få oplysninger om medlemmers race, så vi kan tilbyde netværk indenfor racerne
Konkurrence i bedste skind på feks Landsskuet… vil det kunne få gotlænderforeningen til at bakke op?

3. Hjemmeside
Nuværende løsning er for dyr. Camilla har lavet en version der koster 1000 kr pr år. Hvor der er
muligheden for at få raceforeningerne indover.

Sheep.dk nedlægges og lægges op på www.danskfaareavl.dk det sørger Bjarne for, men der skal
være en, der vil servicere den.
Jeg spørger kontoret, hvad Rikke skal have for at servicere hjemmesiden.
Aktiviteter skal opdateres løbende, medlemsliste skal gøres tilgængelig for distrikter ifm
udsendelse. Fåreafgiftsfonden slettes med henvisning til andre fonde( pormilleafgiftfonden).
4. Hvorfor skal folk melde sig ind i Dansk Fåreavl?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.

Hvad der rør sig politisk
Samlet/ koordineret indsats omkring import af sæd
Hjemmeside
Nyhedsbrev på mail, øvrige mail adresser jagtes
i. Lynhurtig kontakt ud til medlemmer
Fårets dag
Kartotek med M3 og klovsygefri besætninger (hvis medlem af Dansk Fåreavl)
Hjælpe med at gøre det nemt og lovligt at være fåreavler
Egen dyrlæge
Talerør/ samleled for distrikterne
i. Stimulere til lokale arrangementer
ii. Hvem er der i området og hvad skal det ske fremadrettet?
iii. Løbende kontakt om nye medlemmer så distriktet kan tage kontakt hurtigt
Netværk for racerne/ avlerne
Socialt sammenhold omkring fåreavlen (fagligt indhold)
Vi skal favne bredt- alsidigheden tilbage feks skind, pels ….
Begynderkurser og generelt andre kurser til opdatering af viden
Vi vil samarbejde med alle omkring fåreavlen, der vil samarbejde med os
Afsætning, hvor vi arbejder på kvalitet og understøtning af lokalt produkt
”Bliv medlem” brochure opdateres
Proaktive ift at få søgt projekter til promilleafgiftsfonden.
Enten lukket del på hjemmesiden eller forsinkelse på nyheder
Opkrævning af kontingenter for distrikterne
Dansk fåreavl har et stort netværk til mange interesseorganisationer og kan via mail
videresende relevant information hurtigt

5. Evt
Hvad vil vi med udvalgene?
Hvem, hvad kræver vi, hvad skal de?
Avl
Henning
Sundhed
Bjarne
Udstillingsudvalget
Henning
Krav at man er medlem af Dansk Fåreavl. Udvalgene kan tage eksterne folk ind

Næste møde er den 13. maj hos Bjarne, Grønlandsvej 361, 7100 Vejle

