Referat fra møde i Dansk Fåreavl, den 23. august 2018


Siden sidst

Dyrskuer: Henning har været til flere. Indsats på Landsskuet ikke optimalt, bestyrelsen ikke godt
repræsenteret ved stand, men kun en enkelt fribillet for deltagelse. Næste år vil Dansk Fåreavl sørge
for billetter til frivillige, hvis ikke Landsskuet vil give. Tages op næste år op inden Landsskuet.
Gode skuer generelt med godt vejr. Der skete fejl med blanding af køer og får. Afstand skal holdes.
Efterspil kan komme overfor Landsskuet. Klovsygetest hvert 3. år.
Bulgarien: Mulighed for fondsmidler fra EU, både for kød- og mælkeproducenter. Kan vi finde
nogle producenter som kan indgå i et samarbejde? Lammeproducenter og fællesorganisationen er
spurgt og vi afventer.


Økonomi

200.000 kr. i kassen, de 2 distrikter får refusion inden længe. Foreløbigt overskud på 24.000 kr.
Forventning til årets resultat er et lille plus. Medlemmer som ikke har betalt, sluses væk.


Maedi-Visna – programmet

Telefonmøde med Lammeproducenter, gedeproducenter og brancheforeningen. Usikkerheden
omkring Seges er lige udbredt i alle lejre. Ønske om møde på Seges med Erik Rathenborg. Svar at
det er god idé og mødet afvikles forhåbentlig i efteråret. Evt. trække os fra administrator
samarbejdet som mulighed. Løsning med eget system som mulighed.


Arrangement i efteråret

Bliver tidligst i 2019, hvor vi får en dygtig oplægsholder, evt. med internationalt oplæg.
Dommerkursus kan afholdes af os, hvor raceforeningerne inviteres. Har tidligere været en succes.
Anne taler med gedefolket, om hvordan de uddanner dommere. Tages op på næste møde, også for
at profesionalisere vores egen dommeruddannelse. Håb om dommerkursus til august 2019.


Begynderkursus

Nybegynder kursus bør prioriteres op, basisviden med etableret fåreavler som oplægsholder. Vi
arbejder med emner til at være oplægsholdere. Opstart efter nytår! Bjarne rundsender oplæg igen.


Reklametiltag

Formål med DF? Politisk talerør for fåreavlere, store som mindre. Årets gang som fåreavler.
Information til medlemmer. Webmaster søges til at lave hjemmeside, Jan spørger sin søn, Lars
Peter. Dansk Fåreavl skal lukrere på at være talerøret overfor de forskellige politiske instanser.
Mere synlige med veste og kuglepenne til vores events. Veste købes i begrænset antal, samt flere
kuglepenne.


Eventuelt

Intet under dette punkt.
Næste møde fastsættes til 29/11 kl. 17 hos Lene og Bjarne.

