Dagsorden: Bestyrelsesmøde dansk fåreavl 22/8 2019
a.

• Siden sidst
Opsamling årets dyrskuer
Dialogforum, transport

Ingen udvikling, møde i november.

b.

•

Sundhedsudvalg
Snakken med Winnie

c..

•

Økonomi

Status
Medlemstal

d.

• Avlsudvalg

Dommerkursus
Fjerne tidsfristen for

”uofficiel”

Referat: ( Karsten )

Hjørring rimelig interesse, Fjerritslev hyggeligt
med snak med folk, Det samme Løgstør. Kimbrer
kommer der muligvis flere udstillere til i år. Gl.
Estrup skal finde ny bestyrelse til skuet. Håber
de fortsat vil afholde dyrskue. Roskilde ikke så
mange dyr, flest af naturrace, men mange
gæster. Fyn status quo med deltagende dyr.
Generelt status quo med dyr på udstillingerne.
Landskuet mange besøgende, god stand dansk
fåreavl. Horsens status quo.
Dialog forum, håber at vi kan få bagatelgrænsen
igennem på transport siden. (2 dyreenheder) Der
går 7 får med lam til en dyreenhed. Håber at få
det igennem på mødet i november.
Har snakket med Winnie som gerne vil indgå i et
udvalg. Møde ved først givende lejlighed. Bjarne
og Winnie sidder i udvalget.
Økonomien ser ok ud.
Bjarne får taletidskort, så foreningen får eget
nummer.
Dommerkursus 28. september i hal 21 i Herning.
4 til 5 dyr fra mange racer er en udfordring.
Texel, Oxford down, Landrace, måske kerry Hill.
God interesse og behov for kursus. Tilskud fra 3
racer. Dansk Fåreavl giver tilskud på 1000 kr.
Brugerbetaling fra deltagerne.
Vores ønske om at webdyr fjerner tidsfristen for
uofficiel er under proces hos Seges.

e.

•

Arrangement efterår
Status

Møde for fåre vejledere. Henning arbejder videre
med det, for at få et kursus for fårevejledere op
at køre. Udgangspunkt i listen fra tidligere
vejledere.
Foreningsmøde med de andre fåre foreninger.
Debatpunkter såsom maedi og dialogforum.
Afholdes med de andre fåre foreninger. Forslag
til punkter modtages fra de andre foreninger.
Møde afholdes i januar. Dfa er tovholder og
inviterer. Status: 6215 fåre besætninger pr 2/7
2019. Dyr ialt 144555. 94 procent af
besætningerne har under 50 dyr ialt.

f.

•

Synlighed
Blad

Hjemmeside

Vi skal arbejde på at videreudvikle hjemmesiden.
Bjarne og Jan vil holde møde med udbyder, for
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at vi forhåbentlig kan komme til at lave
medlemsblad igen. Gerne til udgivelse hvert
kvartal.
Der bestilles veste hjem, godt som promovering.
til bestyrelser og medlemmer.
g

•

Næste møde.

Torsdag den 21. november kl. 17 hos Bjarne.

h.

•

Eventuelt

Dansk Fåreavl vil overveje at give tilskud til
Landskuet.

Fremmødt, Bjarne, Jan, Henning og Karsten
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