Generalforsamling i Dansk Fåreavl lørdag d. 11. marts 2017

1. Valg af dirigent og stemmetæller
Morten Jakobsen valgt som dirigent.
Generalforsamlingen blev erklæret gyldig. Det blev præciseret, at der var ikke-medlemmer til stede og de
må gerne deltage, men har ikke taleret.
Stemmetæller: Keld Lund og Preben Albin er valgt som stemmetæller.
Camilla N Petersen er referent.
Der er 14 stemmeberettigede og 5 ikke stemmeberettigede til stede.
2. Beretning fra landsledelsen og evt bilag.
Bjarne W fortæller om nedlæggelse af Fåreafgiftsfonden. Promillefonden kan søges, hvis man går
med projekter i tankerne.
Endvidere fortæller Bjarne om en fremtid uden alle de goder der har været tidligere med blad og
hjemmeside udarbejdet af professionelle. Dette skal i fremtiden varetages af frivillige og ulønnede
entusiaster.
Dfa har betalt for medlemmernes medlemskab og det skal distrikterne selv gør fremadrettet.
(Indsæt her Bjarnes skrevne beretning)
Der bliver rejst spørgsmål af Vagn Stage om fremtiden – Bjarne, Jens og Henning svarer med
forskellige muligheder for fremtiden. Der skal tages stilling til om DFA skal fortsætte med at støtte
Fællesorganisationen.
Anne Nymand giver hendes holdning til kende om manglen på en forening, der informerer og
mødes om får. Hun mener, at Dfa skal være den forening så længe ingen andre tager ”roret”.
Preben Albin rejser spørgsmål om DFA deltagelse i Ulvedebatten. Preben mener, at DFA skal være
mere aktiv i kampen mod/regulering af ulve i DK.
Bjarne fortæller kort om det Dfa har deltaget i, i forhold til ulveplanen (hegning) samt det
bestyrelsen har snakket om med økonomi til tab eller et helt forbud mod ulven. Da der er stor
forskel på indsatsen for hver sin retning i debatten.
3. Beretning fra udvalgene
Avlsudvalget - Kåring i 2017 uden tilskud er allerede i gang. Raceudvalgsmøder har været på et
minimum pga andre aktiviteter. Dommerkursus blev afholdt. Inseminerings materiale er til
gængeligt via Henning Nielsen og Anne Nymand
Sundhedsudvalget – meget lidt til ingen aktivitet.
PR – arbejdet har ligget i bestyrelsen og derfor har vi prøvet og der arbejdes på en ny hjemmeside.
Bjarne søger på forsamlingen efter en webmaster og en frivillig redaktør.
Anne Nymand foreslår, at man starter med nyhedsmail og det er frivillige der skriver til disse
nyhedsmail.
4. Godkendelse af revideret regnskab og budget for næste år, herunder fastsættelse i kontingent.
Anne Nyquist fremlægger regnskabet for 2015 (ikke i bund da det er lavet af andre) og 2016.
Regnskabet for 2015 blev godkendt
Regnskabet for 2016 blev godkendt
Budget for 2017
Baseret på 200 medlemmer. Anne Nyquist gennemgår det fremlagte budget.
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Der bliver rejst spørgsmål til fremtidig indbetaling til fællesorganisationen. Hvordan den bliver
indbetalt i fremtiden kommer til at lægge hos distrikterne. Da nogle distrikter ikke ønsker at støtte
Fællesorganisationen. Derfor er det fremtidigt distrikter der indbetaler til Fællesorganisationen.
Morten spørg til hvad de skal betale til når de betaler til Dfa. Anne Nyquist svarer, at lige nu er det
begrænset, men der arbejdes på gøre mere for medlemmerne.
Vagn Stage spørg om de ”omdøbte” distrikter får refusion. Svaret er, at bliver distriktet i foreningen
så modtager de refusion. Men stopper man indbetalingen til foreningen får man selvfølgelig ikke
refusion.
Claus Etzerodt har forslag til at kontingentet sættes op, så der er større refusion til distrikterne end
det er nu.
Asger Marcussen havde kommentar til budgettet – Anne Nyquist redegjorde for posterne.
Jan Rasmussen spørg til om de distrikter, der ikke ønsker at deltage i Fællesorganisationen, kan få
de penge ud til distriktet i stedet.
Preben Albin foreslår, at man hæver kontingentet og at forøgelsen bruges til at give noget tilbage til
medlemmerne.
Anne Nyquist fortæller, at bestyrelsen har talt om en anden fordeling af kontingentet.
Morten Jacobsen kommer med forslag:
Samme kontingent 250 kr. pr medlem
Forslag om fordeling af kontingentet fra 2017: 100 kr. tilbage til distrikterne
Flertals vedtaget. Det reviderede budget bliver lagt op på hjemmesiden.
5. Valg til bestyrelsen
Jens Rasmussen, Keld Lund og Camilla Petersen er på valg. De modtager ikke genvalg.
Jan Rasmussen er blevet valgt
Karsten Villadsen er blevet valgt
Lars Linding er blevet valgt
Suppleanter:
Morten Jakobsen og Anne Nymand er valgt som suppleanter.
6. Valg af revisor
Morten Jakobsen er valgt som revisor
Claus Etzerodt er valgt som revisorsuppleant
7. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.
8. evt.
Asger Marcussen vil foreslå at man prøver at sælge foreningen bedre. Brug pressen lidt mere.
Preben Albin vil lave en politianmeldelse på de fondspenge som Lammeproducenterne fik igennem
et projekt som Dansk Fåreavl via Fonden som Dansk Fåreavl senere måtte betale tilbage i
forbindelse med revisionen af Fonden. Preben eftersøger andre, der vil underskrive den en
politianmeldelse.
Bestyrelsen kender ikke til denne handling eller de møder Preben har haft med
Lammeproducenterne. Der opponeres imod at et medlem går ud på vegne af bestyrelsen uden, at
det er bestyrelsen bekendt.
Preben informere om, at bestyrelsen vil få besked skriftligt og ønsker de ikke at deltage så
anmelder han som privat person.
Der bliver rejst spørgsmål om det frivillige Maedi program. Der er nye tiltag på vej – men her tales
ikke om konkrete ting, men kun rygter pt.

