Referat af Bestyrelsesmøde, den 29. januar 2017.
Til stede: Anne, Camilla, Henning, Jens, Karsten, Keld, Bjarne

1. ”Siden sidst”
Fonden nedlægges, men der skal ske afrapportering af projekterne fra 2016.
Anne laver regnskaberne – Bjarne + Henning skriver afrapportering
Vi har fået brev om brugerbetaling til Fårerådgivningsteamet. Der bringes noget tekst på
hjemmesiden.
Fællesorganisationen holder Bestyrelsernes Dag i næste week-end.

2. Samspillet mellem DF og distrikter/lokalforeninger
1. Model for samarbejde ?
Forening af mennesker eller af foreninger – eller en blanding.
Vi ser tiden an – endnu.

3. Økonomi, tallene fra 2016 + budget for 2017.
Underskud 2016 2.058
Budget – 2017: -3.000 Der er flere poster med unormal stor usikkerhed.
Dommerkurset gav et underskud som foreningen dækker.
Fremover skal budget fremlægges for bestyrelsen inden aktiviteten.

4. Årets generalforsamling
Ingen forslag indkommet.
Camilla, Keld og Jens på valg.

5. Hjemmeside
Vi kan holde en vis aktivitet. Vi har betalt til april på nuværende server og satser på skift til
billigere løsning inden da.

6. Udvalg
Avlsudvalget fungerer uændret.
Vi prøver at få genetableret er Sundhedsudvalg der repræsenterer såvel avlere som dyrlæger.
Vi bringer en reklame for frivillige på hjemmesiden. Camilla laver et oplæt til tekst.

7. Fårets dag
4 tilmeldte nu. Vi prøver at reklamere på såvel fåredebat som facebook.

8. Årets dyrskuer
Ærespræmie kr. 1.000 til Landsskuet bevilget. Der gives ikke til andre i 2017.
Ingen stand på Landsskuet i år.

9. Eventuelt
Sjællandske Fåreavlere har en del materiale stående på Selandia. Der arbejdes på en anden løsning.
Ulv:
Der er en del uro omkring ulve-situationen i Jylland.
Vi skal ikke udfordre ulvens tilstedeværelse som "Fredet dyr", men vi skal udfordre
administrationen af ulveplanen, herunder at:
•

der har været episoder hvor der nægtes at blive taget DNA-prøver

•

der er selvbetaling for prøven hvis resultatet er "hund"

•

der ikke gøres nok for at hjælpe med afbødende foranstaltninger

•

lovens mulighed for at skyde specielt generende individer ikke udnyttes nok

Keld er ankermand på foreningens arbejdsgruppe og starter med at skaffe fakta nok til at vi kan
"køre en sag".
Alle medlemmer opfordres til at støtte arbejdsgruppe og bestyrelse med fakta og gerne frivilligt
arbejde.

Næste møde: 05.03 – kl. 11.00

