Referat af møde mellem avlsudvalg og racerepræsentanter.
Tid: Lørdag d. 9. november kl. 13.00
Sted: Bygholm Landbrugsskole, Horsens
Tilstede: Asger Markussen (Oxford down), Lars Linding (Texel), Dan Mortensen (Wensleydale),
Mette Marie Lungholt (Såne og Rygja), Ann og Vagn Stage (Ile de France), Mai-Britt Steiniche
(Spelsau), Casper Jensen (Suffolk).
Henning Nielsen (avlsudvalget), Morten Jakobsen (Avlsudvalget og Dorset)

Dagsorden:
1) Velkomst v/ Henning
2) Nyt fra racerne, bordet rundt.
Der er generelt stabil aktivitet rundt om i foreningerne.
Ron fortalte at han har fået lavet ormeindeks på 20 dyr med hjælp fra Holland.

3) Nyt fra sundhedsudvalget v/ Bjarne eller Winnie
Sundhedsudvalget var ikke tilstede.
Såneforeningen har et ønske om, at der kommer helt styr på problematikker omkring Maedi
prøver.
4) Opfølgning på dommerkursus v/ Henning og Asger
Stor tilslutning til kurset. Flere nye dommere, der meget gerne skal i spil på de kommende skuer.
4a) Opdatering og Justering af racebeskrivelser
Der bliver lagt en tom skabelon til racebeskrivelserne på Sheep.dk. Alle racer bedes fremsende
en opdateret beskrivelse til web@sheep.dk, hvorefter beskrivelsen lægges ind på hjemmesiden.

5) Scanning, fedt og muskel. Interesse og muligheder i 2020 v/ Morten
Vi prøver at arrangerer 2 eller 3 weekender i 2020, hvor der bliver mulighed for scanning med
hjælp fra det tyske hold.

6) Individafprøvninger vædderlam 2020. Interesse og muligheder i 2020 v/ Henning
Texel har afholdt individafprøvning. Texelforeningen vil fortsætte, men ønsker ikke at have
andre racer med.

7) M3/sundhedsprogram – er racerne interesserede i at der tages kontakt til sundhedsudvalget
vedrørende dialog om opdatering af ordningen? v/ Morten
Det blev besluttet, at avlsudvalget indstiller til sundhedsudvalget, at der ses på regler og
administration af maedi-ordningen.

8) Mulighed for deltagelse i arrangement vedr. slagtekroppe v/ Ron Bon
Sydvestjysk fåreavl har et arrangement 5. september 2020, hvor der blandt andet er mulighed for
at udstille slagtelam, der bliver slagtet så tilskuerne kan se levende lam og slagtede lam.
Er der interesse for at deltage, så kontakt Ron Bon.
9) Er der interesse for en temadag om avl i løbet af vinteren 2020? v/ Henning
Punktet udsættes til næste møde.
10) Næste møde
Lørdag d. 28. marts 2020 kl. 13.00
11) Eventuelt
Asger – opfordrer til at der findes en løsning på transportforordningen.

