Referat af bestyrelsesmøde i Såne foreningen den 24.10.2014
Hos Anette Fjordvang, Hasmarkmosen 34, 5450 Otterup
Deltagere:

Susie, Allan, Mette Marie, Hans-Erik, Karen og Anette

Referat:

Anette

1. Præsentation bordet rundt
Der er ikke taget referat af dette punkt.

2. Konstituering og forretningsorden
Konstituering
Kasserer:

Allan

Redaktør:

Mette Marie

Sekretær:

Anette

Næstformand:

Anette

Forretningsorden
Foreningen tegnes af formanden, og i dennes fravær af næstformanden.
Bestyrelsen giver prokura til kassereren.
Afstemninger i bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal, såfremt der er stemmelighed, er formandens
stemme afgørende.
For deltagelse i bestyrelsens møder refunderes offentlig transport omkostninger, eller bro/færge såfremt
man kører i bil. Dette er dog kun gældende såfremt Storebælt krydses. Transportudgifter i forbindelse med
eksterne arrangementer kan dækkes efter godkendelse i bestyrelsen.
Bestyrelsen giver prokura til kassereren.

3. Kommende bestyrelsesmøder, datoer og form
1.
2.
3.
4.

Torsdag den 8/1-2015 kl. 20, telefonmøde, af hensyn til et eventuelt medlemsarrangement i januar.
Torsdag den 5/3-2015 kl. 20, telefonmøde, af hensyn til første Såne Nyt i 2015.
Torsdag den 28/5-2015 kl. 20, telefonmøde, et ”inden-sommerferie- møde”.
Torsdag den 13/8-2015 kl. 20, telefonmøde, planlægning af generalforsamlingen, udgivelse af Såne
Nyt 2, finde vinderen af fotokonkurrencen. I denne forbindelse blev det besluttet at medlemmer af
bestyrelsen og deres nærmeste familie ikke kan deltage i konkurrencen, men selvfølgelig altid er
velkomne til at indsende billeder alligevel.

Vi har besluttet at aftalerne om bestyrelsesmøder ligger fast også selvom et enkelt medlem ikke kan
deltage, eventuelle forslag og kommentarer til dagsordenen kan sendes til formanden.

4. Udpegning af avlsudvalgs medlem og suppleant
Medlem af avlsudvalg:

Hans-Erik

Suppleant:

Anette

5. Referat fra sidste møde (generalforsamling)
Med enkelte rettelser af stavefejl er referatet godkendt.

6. SåneNyt inkl. deadlines
Såne Nyt nr. 3 2014, deadline 15/11-2014, udkommer ca. 1. december 2014:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

”Referat fra generalforsamlingen”
”Bestyrelsens konstituering”
”Året gang” af Jytte Madsen, Horsemosen
”Tur til England” af Hans-Erik
Mette Marie vil rykke for mailadresser
”Foredrag af Jørn om beregning af avlsværdital” af Hans-Erik
”Formandens klumme” af Mette Marie
Billeder fra fotokonkurrencen samt en reminder om konkurrencen
”Strikkearrangement” af Anette
Logo på forsiden og bagsiden, Susie laver logoet om til et vandmærke og sender det til Mette
Marie.

Såne Nyt nr. 1 2015, deadline 1. april 2015, udkommer ca. 15. april 2015:
•
•
•
•

”Græsmarksmanagement” af Hans-Erik
Evt. ”Forberedelse til dyrskue” af Anette, stadig under overvejelse, da der var en masse om
landsskuet i Såne Nyt nr. 2 2014.
Fotokonkurrencen
”Hvordan vælger man et godt får/lam?” forslået af Karen især målrettet de nye medlemmer.

Såne Nyt nr. 2 2015, deadline 15. august 2015, skal udkomme så der kan indkaldes til næste
generalforsamling i tide.
•

Invitation til generalforsamling

7. Medlemsorientering
Allan runddelte en opdateret medlemsliste af hvilken det fremgik at:
•
•
•
•

21 enkelt- og 22 dobbeltmedlemmer har betalt kontingent for 2013, hvoraf 34 har betalt for fortsat
medlemskab.
10 enkelt- og 4 dobbeltmedlemmer var gratister i 2013, hvoraf 4 har betalt for fortsat medlemskab.
7 enkeltmedlemmer er gratister i 2014/15, hvoraf en enkelt allerede har betalt for fortsat
medlemskab.
I alt er der 64 medlemmer, fordelt på 51 adresser.

Allan arbejder på at få fat i de sidste, for at høre om de fortsat ønsker medlemskab af Såneforeningen.

8. Medlemsarrangementer i det kommende år
Følgende er forslået som emner til medlemsarrangementer:
•
•

•

Til januar 2015, ”udskæringer af et slagtelam” gennemgået af en slagter eventuelt sammen med de
Fynske Fåreavlere. Mette Marie arbejder videre med dette emne.
Til april 2015, besøg hos besætning i læmmeperioden gerne med obduktion af et lam eller billeder
af samme f.eks. hos David Wootton. Mette Marie vil snakke med Inga Stamphøj om det kan lade sig
gøre med et besøg i deres besætning.
Evt. til næste generalforsamling i september 2015, besøg i Den fynske Landsby med oplæg om
gamle husdyrracer eller lignende. Anette tjekker pris og mulighederne for et besøg i september
måned.

9. Markedsføring
Tøj med såne logo tryk
Anette har fundet et trykkeri som vil trykke vores logo til en fordelagtig pris på forskelligt tøj. Dvs. logoet
bliver ens på tøjet, men hver enkelt kan selv bestemme om der ønskes tryk på en T-shirt, en jakke, en vest
osv.. Vi var enige om, at mange ville kunne bruge sort tøj, derfor skulle trykket se flot ud på sort. Der blev
forslået, at logoet skulle være i grønt, som jo er sånernes farve og trykket ville se godt ud både på en sort
og en hvid T-shirt. Men der var tvivl om, hvorvidt logoet ville kunne ses tydeligt på en sort baggrund. Der
blev også forslået hvidt, men lammet i logoet vil så fremstå som et hvidt lam og det var vi enige om, var
mindre heldigt. Mette Marie og Anette laver nogle forslag på farvesammensætninger og sender det til
bestyrelsesmedlemmerne til gennemsyn.
Nye bannere
Vores bannere har det gamle logo på, men er ellers i god stand. Vi har besluttet at vente med at få trykt nye
bannere med vores nye logo indtil videre.
Såne vin
Tidligere har der været indkøbt vin, hvor såneforeningens bestyrelse havde lavet/valgt etiketten, en sånevin. Vinen blev brugt som gaver og solgt til medlemmerne. Vi udskyder indtil videre at arbejde videre med
dette projekt. Vi overvejer om årets billede fra vores fotokonkurrence kan bruges til etiketten.

10. Deltagelse i DF møder mm
Fagmøde i Dansk Fåreavl lørdag den 8/11-2014 i Horsens om genetik, indexer og indavl, Mette Marie og
Hans-Erik deltager, andre også meget velkomne.
Møde med avlsudvalget i Dansk Fåreavl og racerepræsentanter i Horsens lørdag den 22/11-2014 kl. 13,
Mette Marie deltager, andre er også velkomne, men husk tilmelding.

11. Eventuelt
Vi har bestemt, at der altid skal være to medlemmer af bestyrelsen, som skal have adgang til vores
hjemmeside. Susie og Mette Marie er valgt.

Vi har besluttet, at vores referater fra bestyrelsesmøder fremover vil være tilgængelige for alle på vores
hjemmeside.
Vi har besluttet, at der skal laves en markedsplads på vores hjemmeside, hvor vi kan annoncerer med vores
garn, skind, plaider mm.
Vi har besluttet, at fremtidige arrangementer annonceres på vores hjemmeside, så de er lettere at finde for
medlemmerne og andre interesserede.
Punkter til næste bestyrelses møde
• Eventuelt beslutte, at såneavlere gerne må udstille og fremvise dyrene i sort tøj bl.a. i forbindelse
med dyrskuer.
• Fremtidig procedure for gaver bl.a. til bestyrelsesmedlemmer.
• Om generalforsamlinger i fremtiden også kan afholdes på lørdage.
• Hjemmesidens indhold, vi vil alle se på sidernes indhold, og til næste bestyrelsesmøde vil vi komme
med forslag til eventuelle ændringer.
• Eventuel planlægning af medlemsarrangement i januar.

Næste bestyrelsesmøde torsdag den 8/1-2015 kl. 20, telefonmøde.

