Hermed formel indkaldelse til vores næste møde.
Tid: 22.02 kl. 17.00
Sted: Flyttet til Grønlandsvej 361 !!!!

Foreløbig agenda:

1.

Siden sidst.
a. Sundhedsudvalgets møde: Møde i December, positivt møde, Anne og Bjarne har
ikke modtaget referat. Dyreregistrering selvfinansieret. Maedi DTU lukker deres lab.
Ærgerligt hvis ikke der er lab i DK. Flere udenlandske labs er ikke certificeret,
hvorfor prøverne ikke er gyldige. Det skal man være opmærksom på. Brian sagen
oppe at vende. Falsk positiv test, flere tests positive, panik på. Forretningsgang hvis
det sker igen med falsk positiv., sendes til anden lab for ny prøve.
b. Dialogforum: Møde tirsdag, med fokus på regler for selvkører og def. På ikke
økonomisk virksomhed. Forsøger en bagatelgrænse på 10 dyr.
c. Ulvesituationen: Mail fra journalist om vogterhunde. Hundeloven gælder også
her. Kun mulighed for få. Vendsyssel er hårdt ramt af ulveangreb. Syd for Billund er
der ro på. Får at vide at vi er for usynlige. Task Force for at nævne Dansk Fåreavl i
forbindelse med ulveangreb, med tanke på at fremhæve at vi i DF gør en indsats.

2.

Generalforsamling 21.04
a. Regnskab: Anne gennemgår regnskabet, som ser meget fint ud og læner sig op
ad budgettet.
b. Dirigent: Mogens Nyquist spørges.
c.

Valg:

Bjarne + Henning: Villig til genvalg.

d. Budget i respekt af nedenstående.
3.

DF i 2018/2019
a.

Internorden: 22-23. August på Island. Prioriteres ikke for indeværende år

b. Bulgarien: 11-13. Maj. Her betaler værterne for ophold. Knyttes til det
internationale samarbejde og muligheder for projekter. 7 år i år. Vi bør deltage med
en til to deltagere.
c. Kan vi etablere Scanning: Skal foreningen gå ind i det og støtte op. Der er
selvbetaling, så det skal foreningen ikke gå ind i. Interessen er heller ikke stor.
d. Dækning af vores udgifter: Dækning af togtur til København ved Bjarnes møder.
Forslag om kørsel til lave takst til hele bestyrelsen, som lægges i budgettet. Stadig
opfordring til samkørsel.
e. Samspil med lokalforeningerne? Synliggørelse via invitation af foreningerne til
fællesmøde, med tema og diskussion. Nærmere kommer senere. Morten skriver
rundt til alle racer.
f. Hjemmeside: Fungerer ikke optimalt men webmaster er i kikkerten. Bjarne tager
kontakt og aflønning bliver ifølge aftale.
g. Dyrskuer / marketing: Opdatering af, bliv medlem pjecen. Bjarne laver oplæg
til tekst. Morten vil gerne være backup. Der afsættes 5000 kr. til formålet.
h. Aktivere flere frivillige: Udnytte vores logo til at brande vores fælles salg af
lammekød. Efterlyse via nyhedsbrev fra formanden. Udvalg for afsætning kunne
være et godt initiativ, herunder dialog med vores slagtere, 3 store på landsplan.
i. Begynderkursus: Bjarne har samlet et oplæg til kurset. 4 hverdage og en
weekenddag. Kommer op at køre efterår. Det skal bære sig selv.
4.

Næste møde: Mødes kl. 09.30 den 21. april på Bygholm Landbrugsskole inden vores årsmøde.

