Bestyrelsesmøde, fredag den 4. marts 2022, kl. 17
Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Dagsorden
1
Velkomst og siden sidst.
Status på medlemstal
Restancer/Rykkerprocedure

Sundhedsudvalg
Raceudvalg

2
Ny Paraplyorganisation
Diskussion om mødet 26/2

3
Fårets dag 2022
Antal tilmeldte
Huskeliste

Bente byder velkommen. Anne gennemgik
medlemstal som er ca. uændret i forhold til sidste
år og rykkere sendt ud.
Møde med Finn Andersen om at lave uld til
gødnings piller. Skal fremstilles og sælges i DK.
Han kommer til generalforsamling og fortæller
om projektet.
Sundhedsudvalg: Maedi kører, klovsyge kan
testes igen i DK ca. midt i marts.
Avlsudvalg: Mange racer deltog, møde med
Anders Fog hos Seges om det generelle
samarbejde. Ønske om mere
registrering/statistik, med liste over maedi status,
hitliste mm. Mere om det slut maj. Drøftet
mulighed for at få opgaver udført udenom Seges.
Omkring 900 besætninger er med i maedi
programmet.
Vi vil gerne et fremadrettet samarbejde. Politisk
udvalg, pr og afsætnings udvalg. Vi lægger op til
samarbejde med Dansk Fåreavl som
grundrammen bag det. Vi lægger op til model
med betaling fra de enkelte racer og foreninger,
gradueret i forhold til antal medlemmer. 7 mands
bestyrelse, flere udvalg bør nedsættes, herunder
politisk og afsætning. Vi bygger op omkring
udvalg. Vores vedtægter er meget gearet til ny
struktur. Udvalgene kommer til at bestå af x antal
medlemmer og med en repræsentant i
bestyrelsen. Bente arbejder videre med en plan
og vi melder ind at vi er indstillet på samarbejde.
Det er op til det nedsatte udvalg at arbejde
videre med en model.
3 tilmeldte pt. Tvillingegården, Hadsten. Ejnar
Siig Christensen, Carsten Poulsen og Gitte Krøll.
Gerne idékatalog med forslag. Karsten laver et
oplæg.
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4
Generalforsamling 2022

Lørdag den 23. april på Fjeldsted Skov Kro kl.
13.30. Bestyrelsen mødes kl. 12.

Udkast til dagsorden

Henning kontakter Morten som dirigent.
Beretning laver Bente som udkast. Beretninger
ved udvalg. Regnskab ved Anne (som blev
gennemgået) er sendt til revision. Budgettet lavet
af Anne og gennemgået. Kontingent uændret, for
husstand foreslået 150 kr. for enkeltmedlemmer
og 250 kr. for husstand. Bente og Henning
modtager genvalg. Morten foreslås som revisor.
Indkomne forslag ændres til 14 dage inden
generalforsamling og vi vil foreslå at det
offentliggøres for medlemmerne inden
generalforsamling.
5
Medlemstegning og hvervning
Synlighed
Raceforeningsmedlemmer rabat

Der kommer nye medlemmer til. Vi er standby
med hjælp til opstarts kurser. Anne har fået
nyhedsbrev op at køre, som giver mere info
direkte til medlemmer. Vi bør overveje rådgiver
ordning.
Ros til nyhedsbrev – send gerne billeder!

6
Nyhedsbreve og
medlemsorienteringer form og
indhold
Anne Nymand - skrivelser
Årshjul
Pjecer – kan/skal de opdateres
?

Anne Nymand vil lave skriv til hver måned. Midt
Nord holder møde i Brønderslev med
græsmarker, landbrugsreform og læmninger som
temaer, tirsdag den 8. marts. Anne Nymand vil
forsøge at få lavet genoptryk af årshjulet.
Pjecer bør gøres nutidige. Vi skal have
kompetente folk på opgaven. Jan forespørger i
Ålborg kommune angående naturpleje skriv.

7
Aktiviteter i årets løb

8
Naturpleje
Nytteværdien af små drøvtyggere

9
Hjemmeside

10

Fårets dag, dyrskuer kommer for de flestes
vedkommende op at køre igen. Vi skal være på
Landsskuet med stand. Vi laver et antal lyse
veste til brug ved udstillinger.
Vi skal slå på fårenes evner til at pleje skånsomt,
hvor det ikke er til fare for gæster. Ad kontakten
til Ålborg. Får er ofte bedre og mere skånsomme
plejere end køer og heste. Fortrinlige til bjørneklo
og andre invasive arter.
Vita Milling har været tilknyttet og ønsker at
stoppe. Vil gerne fortsætte med at administrere
facebook. Hjemmeside holder Bente ajour indtil
videre. Racebeskrivelser bliver opdateret.
Første weekend i maj. Afventer hvorvidt det
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Sheep Ferstival Bulgarien 2022
Dialogforum

11
Kørselsgodtgørelse
12
Eventuelt

13

bliver til noget på baggrund af krigen i Ukraine.
Karsten interesseret i at tage opgaven.
Dialogforum transport af dyr afholdes 22. april.
Mulighed for at deltage på skype. Anne vil
deltage på vegne af Dansk Fåreavl. Vores oplæg
vil være en bagatelgrænse på 50 moderfår, eller
7 dyreenheder.
Vi får statens lave takst og det gælder for
arrangementer i Dansk Fåreavls tjeneste. Anne
laver skema til udfyldelse.
Bente er blevet bedt om at lave et lille skriv til
Oxford Down bladet. Hun sender til bestyrelsen
til godkendelse.
Få som ikke har mailadresser, Anne laver liste
som vi følger op på.
I forbindelse med årsmøde kl. 12 den 23. april.

Næste møde.
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