Midt Nord

Generalforsamling Dansk Fåreavl Midt-Nord 17/3 2022.
Dagsorden ifølge vedtægter.
1.

Referat: (Karsten)
Bjarne Strømgaard valgt som dirigent.

Valg af dirigent og
stemmetæller.

2.
Beretning.

Gennemgår dagsorden. Kirsten Veje og Maria
Købke valgt som stemmetællere.
24 juni. Rundvisning ved Ålborg om bjørneklo
bekæmpelse. Generalforsamling på Skalborg
Kro efterfølgende. Aflysning af arrangementer
ved Spøttrup, men Henning og karsten deltog
ved Åbent Hus-arrangement.
Deltagelse i Vesterbølle hvor mange folk
kommer og snakker. Efterårets dag på Hessel,
med masser af kontakt. Ejnar var i Fårup til
Landbrugets Dag med får. Kimbrerskuet var der
mange dyr på. Ellers desværre aflyste dyrskuer. I
år skal vi vise flaget til mange dyrskuer.
Bente, Henning og Karsten har haft møde med
en mand som vil købe uld til produktion af
gødnings piller. Vil betale for ulden. Kommer og
fortæller om projektet til vores generalforsamling
23. april på Fyn.
Fårets dag bliver hos Ejnar, vi bakker op med
hjælp. Maedi test har været lukket ned. Nu
starter det op igen, så vi kan få testet for
klovsyge og maedi i Danmark.
I Brønderslev holdt vi for nylig kursus for
fåreavlere med 4 indlæg. Over 40 deltagere.
Bente Østergaard ny formand for Dansk Fåreavl.
Tak til Walter for indsatsen og tak til resten af
bestyrelsen for samarbejdet.

3.
Regnskab.

Regnskab delt rundt og gennemgået af Karen.
Tilfredsstillende regnskab. Godkendt af
1

forsamlingen.
4.

Budget for næste år.

Gennemgået efter bedste skøn. Ingen
bemærkninger.

5.

Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag

6.

Valg til bestyrelsen.
Karen Simonsen, Ejnar Siig
Christensen, Henning Nielsen
og Karsten Villadsen på valg.
Walter Jakobsen ønsker at
udtræde af bestyrelsen.

Alle modtager genvalg og valgt.

7.

Valg af suppleanter.

8.

Valg af revisor og suppleant.

9.

Eventuelt.

Søren Knudsen valgt for en etårig periode.

1. Kirsten Veje
2. Marcus Nielsen
Poul Beith og Karin M. Larsen. Suppleant Pauli
Juel Østerø.
Input til aktiviteter efterlyses. Opfordring til at
sende ideer til formand Henning Nielsen.
Opfordring til at komme til dyrskuer.
Grillarrangement hvor vi holder det i Ejnars
grillhytte. Afsætning som tema, hvor slagter kan
komme og fortælle om det. Slagteren i Gistrup
foreslået. Ejnar arbejder videre på det.
Opfordring til at komme til Kimbrerskuet.
Status på Hjørring dyrskue? Vi skal også være til
stede. Opfordring til at deltage i Aulum.
Beachflag og foldere findes hos Walter. Skal
bruges til Fårets Dag mm.
Erfa gruppe bliver oprettet efter mødet i
Brønderslev. Henrik er tovholder.
Debat om Midt Nords størrelse og om det er en
geografisk udfordring.
Tak til dirigenten og til fremmødte.
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