Generalforsamling i Dansk Fåreavl, Fjelsted Skov Hotel.

Dagsorden: lørdag den 30. oktober 2021.
1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Beretning fra bestyrelse og eventuelle
udvalg.

Referat: (Karsten)
Bjarne bød velkommen. Morten valgt som
dirigent, konstaterer at generalforsamlingen
er lovligt indvarslet. Det blev besluttet at køre
begge generalforsamlinger på en gang. Lene
og Inge valgt som stemmetællere.
Bjarne fremlægger foreningens beretning
(vedhæftet)
I hovedtræk: Vita Milling ny webmaster efter
Markus. Desværre blev udgivelsen af fysisk
blad ikke til noget, men vi arbejder på en
model, som kan sendes på mail.
Transportregler gennemgået herunder
bagatelgrænser. Ulvedebatten også et tema i
beretningen. DTU lukker for test, uvis fremtid.
Dyrskue på Kimbrer som var en stor succes.
Sundhedsudvalg: Henvendelse til Erik
Rattenborg, om en videreførelse af den
dialog som senest kom til udtryk i sagen om
de falske positive test.
Avl: Møde om 14 dage.
Udstilling: Kimbrer gik godt, arbejdes på
Landsskuet, lille stigning for at udstille (5 kr.
pr dyr) Mangler grinder, men det bliver der
løsning på.

3. Godkendelse af revideret regnskab
a.
Generalforsamling 2020
(Regnskabsåret 2019)
b.
Generalforsamling 2021
(Regnskabsåret 2020)

Spørgsmål: Til test angående at holde det i
DK. Vigtigt at der bliver taget hånd om det for
de enkeltes status. Alle veterinære test
ophører marts 2022. Mulighed for at tage
billigere test i udlandet. Asger vil gerne
hjælpe med at finde anden
samarbejdspartner. Gerne i samarbejde med
øvrige fåreforeninger. Møde i avlsudvalg hvor
det tages op.
Anne gennemgår de to regnskaber. Få
aktiviteter derfor få udgifter og positivt
resultat. Fornuftigt regnskab. Godkendt uden
bemærkninger.

4. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

5. Budget for næste år, herunder fastsættelse
af kontingent.
a.
Generalforsamling 2021 (Budget for
2022)

Budgettet fremlagt og godkendt. Budget for
2022 laves af den nye bestyrelse.
Fastsættelse af kontingent. Foreslået og
vedtaget uændret.
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6. Valg
Til bestyrelsen
2020 (på valg: Bjarne og Henning)
2021 (på valg: Anne, Jan og Karsten)
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Eventuelt.

2020: Henning modtager valg, Bente
Østergaard valgt.
2021: Anne, Jan og Karsten modtager
genvalg.
Suppleant: Carsten Poulsen
Morten valgt som revisor.
Asger: Paragraf 3 og 4 i vores vedtægter
trænger til justering. Bestyrelsen vil komme
med oplæg til vedtægtsændring. Hvordan får
vi mere volumen. Vi lægger op til at Dansk
Fåreavl skal bestå, men gerne i samarbejde
med andre foreninger. Et blad kan blive
omdrejningspunkt for flere medlemmer. Den
nye bestyrelse vil arbejde for at øge
medlemstallet og søge samarbejde.
Takster på transport diskuteret, prisen holder
ikke stik med udviklingen generelt.
Morten blev takket for dirigentrollen og
Markus som webmaster. Lene og Bjarne for
deres store indsats i bestyrelsen.
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