DANSK FÅREAVL
DISTRIKT MIDT-NORD

MØDEREFERAT FRA BESTYRELSELMØDE
LØRDAG DEN 13/1-2018

1. Velkomst
Fremmødte: Henning, Einer Siig, Poula, Walther, Poul B.og Karen

2. Dagsorden
Ulven
Generalforsamling
Andre emner
Evt.

1) Vi er i foreningen blevet kontaktet af flere personer vedr. ulven. DR4 Nordjylland har igen
kontaktet os (sidste gang i december 2017) vedr. ulven, p .g .a. at en fåreavler har bekendtgjort
at han ville ikke gøre den store sag ud af , hvis ulven tog et eller tre-fire får af hans !!!, hvilket vi
finder ganske uacceptabelt. Vi ved godt at ulven er her og det bliver den ”NOK” ved med at være.
Vi kan arbejde med at få hegnet. Det skulle være nok at hegne i 1,20m højde, til at holde ulven
ude.
Regulere hvor mange ulve der skal være her, der skal være 50 m fra husdyr, så må der skydes,
Når den er så tæt på.Det er nok utopi at tro vi får jagt på ulve lovliggjort p.g.a. den er fredet.
Vi har en mulighed for at få det lovligt ved at kontakte Landboforeningerne-vildtforvaltningsrådetMinisteren- Europa (EU) Det er den slagne gang.
Vi skal alle der ser ulven at tage billeder, og tage billeder af dyr der er blevet overfaldt.
ulven, hvis ikke der bliver taget hånd om problemetulven kender ingen grænser. Ej heller
landegrænser !!
Vi er enige om at der skal et Fællesmøde op at stå, et stormøde hvor alle kan deltage, det skal
holdes som et aftenmøde, så alle har mulighed for at komme.
Der skal være møde med i Dyrskueudvalget her den 17/1-18, hvor Poul B. vil tage det op med
Heste- og kødkvægsfolkene, om at få mødet op at stå. Det er fremme at heste folkene, ikke vil
lade deres hopper fole i det fri, og kødkvægsavlerne vil tage deres dyr på stald når de skal kælve.
Vi har drøftet at der skulle komme folk udefra som har stor viden om ulven, der blev foreslået

Vildtkonsulenten fra Klosterheden
Vildtkonsulenten fra Thy
Erik Poulsen fra Landsudstillingen i Herning ( er vidende om hvad der sker )

Vi er ligeledes bange for naturplejen kan gå fløjten, idet der ikke kan hegnes i disse områder, og
der er ingen fåre- og kvægavler der ønsker sine dyr ud i disse områder.
DER SKAL LAVES NOGET KONSTRUKTIVT SÅ VI ALLE KAN VÆRE HER !!!!!

2.Generalforsamling:
Afholdelse af generalforsamling: Lørdag den 17/3-2018
Shell i Støvring
Indkaldelse står Karsten for.

Ønsker at stille op

Henning, Karsten, Walther, Jaco

(gl 2)

Poula, Vibeke, Einer, Karen, Eric Victor

(gl 1)

3. Andre emner
Fårets dag:

Poul Beith
Eric Victor Læsø
Midt skulle forhøre om der var nogle der havde interesse.

Der skal laves små foldere til at hvervning af nye medlemmer, som skal være klar til Fårets Dag.
Og til brug for dyrskuerne.
Datoer for diverse skuer
Fjerritslev Dyrskue 26 maj
Løgstør Dyrskue 16 juni
Hjørring Dyrskue

22-23 juni

Hobro Dyrskue

28 juli

Cimbrer skuet

5-6 oktober

Alle i bestyrelsen skal hjælpe hverandre til diverse dyrskuer, så dem der udstiller ikke skal stå på
standen, hvor vi ønsker at vise flaget. På samtlige skuer.

PS Vi mødes ½ time før generealforsamlingen for at samle de sidste tråde.

Referent: Karen

på

