
Referat af bestyrelsesmøde i Såne foreningen den 8.1.2015 
Første telefonmøde via Skype. 

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

Referat:  Anette 

Referatet er godkendt, men Susie er uenig i punkt 6 og kan derfor ikke godkende punktet. 

1. Nyt siden sidst 

Uden referat. 

2. Dansk Fåreavl orientering 

Mette Marie orienterede fra raceudvalgsmødet i november 2014: det var et rigtig godt møde og der var en 

god stemning.  

• Dansk Fåreavl har besluttet at nedlægge vædderlams-aktiviteten pga. manglende tilmeldinger.  

• Der var et ønske om at kunne trække data ud på fil fra Web-Dyr og det undersøges, om der kan 

findes andre løsninger f.eks. i udlandet.  

• Der var røre om Landsskuets beslutning om fravalg af klovsyge erklæring. Sundhedsudvalget har 

lavet et svar, hvor fristen var 1. januar, og så forventes det at Landsskuet tager stilling herefter. I 

mellemtiden har Dansk Kvæg meddelt, at de kræver klovsyge attest på skuer, så det vil være 

sandsynligt, at Landsskuet ikke tør gå enegang.  

• Der var et ønske om mere ”show” til Landskuet, der blev sendt et notat til Landskuet om ønsket. 

• Ham, der plejer at foretage rygscanning, stopper. Der er foreløbig ingen afløser fundet. Men 

generel enighed hos racerne om at på trods af at scanning ikke er optimalt, er det dog det eneste 

redskab vi har, når slagtekroppene ikke bliver klassificerede. 

3. Medlemsarrangementer 

Januar: slagte udskæringer 

• Fynske Fåreavlere er en meget aktiv forening og kan ikke umiddelbart finde tid i deres kalender til 

et fællesmøde om slagteudskæringer sammen med os. Anette vil spørge dem, om vi må 

annoncerer for deres arrangementer på vores hjemmeside. Vi kan selv afholde arrangementet, 

men er i tvivl om medlemmerne vil køre langt for et sådant arrangement. Vi besluttede, at vi 

fremover vil satse mere på generalforsamlingerne i stedet for mange mindre aktiviteter. Eventuelt 

kan Margrethe Therkelsen holde et oplæg om slagtelam på næste generalforsamling. Margrethe er 

forsker i smag og kødkvalitet fra Århus Universitet. 

April: Læmningsmøde hos David Wootton med Inga Stamphøj 

• Dette arrangement holder vi fast i. Mette Marie aftaler nærmere vedrørende datoer mm og melder 

tilbage. Næste SåneNyt udkommer først midt i april og det er for sent i forhold til tilmelding til 

dette arrangement, derfor sender vi en invitation til medlemmerne enten pr mail eller et brev. 



4. Medlemsorientering 

Allan berettede, at hans meget tålmodige arbejde med at ringe til medlemmer, som endnu ikke har betalt 

kontingent, har resulteret i, at endnu 5 medlemmer har betalt. Derudover har endnu 3 medlemmer 

tilkendegivet, at de gerne vil fortsætte deres medlemskab, men mangler stadig at betale. 

5. Dyrskue refusion 

Vi snakkede om, hvorvidt vi fremover skal refundere det fulde beløb ved deltagelse til dyrskuer til 

medlemmer af Såneforeningen. Vi snakkede om, hvorvidt der fremover kunne gives refusion til et bestemt 

antal dyr pr medlem eller om der kunne afsættes et fast beløb, som efterfølgende kunne fordeles mellem 

medlemmernes udstillede dyr. 

6. Hjemmesiden: alle skal have kigget på den og have evt. kommentarer klar 

Forslagene til forandring er sorteret under de forskellige faner og der er ikke taget hensyn til, om forslagene 

er realistiske at gennemføre, det er ønsker om forandringer, hvoraf ikke alle teknisk kan realiseres. 

Generelt ønskes det, at der er tekst under alle billeder, hvor det fremgår, hvor og hvornår billedet er taget 

og hvem, der er på billedet, både mennesker og dyr (F.eks. vædderen Anton xxxxxx-xxxx taget i 2013). Den 

samme grønne farve skal gå igen i teksterne på alle sider (Gerne den fra Såneforeningens Arkiv). Hvis det er 

teknisk muligt, skal den fane man er på, gerne være fremhævet. Ellers skal alle fanetitlerne være lige 

fremhævet, så det ikke kun er ”Forsiden”, der hele tiden står med fremhævet skrift. 

Forsiden 

• Siden skal starte med overskriften ”Såne Får”, underoverskriften skal fjernes, til gengæld vil vi 

gerne have at første afsnit starter med ”Foreningen Såne Får Danmark” af hensyn til Google og 

andre søgemaskiner. 

• Sånernes kvaliteter skal uddybes på forsiden. Hans-Erik vil skrive et udkast som rundsendes til 

godkendelse i bestyrelsen om racens særlige kvaliteter. Stikord: lette læmninger, lette at hegne, 

gode moderinstinkter, godt flokinstinkt m. fl..  

• Der skal ikke være et stort mellemrum mellem hovedoverskrift og billede. 

• Linket til ”Bliv medlem” skal blive på forsiden, til gengæld skal den fjernes fra den øverste bjælke. 

Foreningen 

• Her skal der laves en rullemenu med underoverskrifterne: ”Bestyrelsen”, ”Vedtægter” og ”Bliv 

medlem”. 

• Billedet skal ikke stå øverst og der skal gerne vælges et andet billede. 

• Under ”Bestyrelsen”: de forskellige bestyrelsesmedlemmers navne og titler skal opdateres. 

Racen 

• Her skal der laves en rullemenu med underoverskrifterne: ”Eksteriør”, ”Optimum” og ”Avlsmål”. 

• Resultaterne fra vædderlams afprøvning 2013 skal fjernes. 

Annoncer 

• God idé med flueben ved M3, testet klovsygefri og frivillig registrering. 

• Linket til ”Se købsvejledningen her” skal gøres større/fremhæves. 



Links 

• Af endnu ikke kendte årsager, er understregningen af de forskellige hjemmesider ikke ens i alle 

browsere, Susie vil arbejde videre med at finde en mulig forklaring og løsning. 

• Linket til ”Det skema, der skal udfyldes og afleveres til slagteren ved slagtning” skal fjernes, da det 

er forældet. 

Kontakt 

• På denne side skal der stå: 

Foreningen Såne Får Danmark 

c/o Formand Mette Marie Lungholt 

Hestehaven 9 

5620 Glamsbjerg 

• Og et link til vores bestyrelsesmail, hvis vi havde en… 

• Vi var ikke helt enige i, om bestyrelsens sammensætning med adresser, telefonnumre og mails 

både skal stå i en rullemenu under ”Foreningen” og her, eller om det kun skal stå under ”Forening”. 

Arkiv 

• Der skal findes en anden overskrift f.eks. ”Nyheder” 

• Der skal laves en rullemenu med følgende underoverskrifter. ”SåneNyt”, ”Referater fra 

bestyrelsesmøder” og ”Arkiv/diverse”. 

• ”SåneNyt” skal kunne ses på hjemmesiden et nummer bagud, så medlemmerne kan nyde bladet 

først. 

• ”Vedtægterne” skal kun stå her, hvis der kan laves en rullemenu. 

Bliv medlem 

• Linket til ”Vedtægter” skal fjernes, det er ude af funktion. 

• ”Bliv medlem” skal flyttes fra fanerne og i stedet oprettes som en rullemenu under ”Foreningen”, 

linket på forsiden skal blive. 

Aktive væddere 

• Hans-Erik forslog, at vi i foreningen lavede en fane med titlen ”Aktive væddere”. Her skal 

medlemmerne kunne reklamere for de væddere, de bruger i deres avl. Man skal kunne se 

vædderens afstamning og et billede, dens egen og dens afkoms fødsels, 2 måneders og 4 måneders 

vægte, temperament, dyrskueresultater, scanningsresultater og sundhedsstatus. Dette blev vi 

enige om, at vi vil arbejde videre med. 

7. Dresscodedyrskuer samt tøjbestilling 

Mette Marie vil udfærdige en skrivelse, som fremover tillader, at såne udstillere må udstille enten i hvidt 

eller sort tøj med eller uden såneforeningens officielle logo. Når vi andre i bestyrelsen har godkendt 

skrivelsen, sender hun den videre til diverse dyrskuer. 



Anette orienterede om, at hun har fået en aftale med en sportsbutik vedrørende tryk. Vi valgte at bruge 

denne udgave af vores logo til tryk: 

 

Mette Marie vil rundsende et forslag på 3 forskellige udvalgte grønne farver, hvorefter bestyrelsen vælger 

den, der fremover skal bruges til tryk. Logoet valgte vi at få lavet i 25 cm i diameter som rygmærke. 

Bestyrelsen betaler for start-opsætningen, tøjet skal vi selv betale. Når den rigtige farve til tryk er valgt, kan 

bestyrelsesmedlemmerne foretage første bestilling af tøj, som de selv skal betale. Dette tøj skal bruges til 

et billede i næste SåneNyt, hvorefter alle andre medlemmer kan bestille. Trykket egner sig IKKE til fleece, 

teddybear, frotté og andre lignende materialer. De enkelte medlemmer kan også vælge at få trykt eget 

navn eller firma navn på venstre bryst, men kun bogstaver. Der kan vælges tøj fra ID identity, kollektion 

2015, kataloget kan findes på nettet. 

8. Procedurer for gaver ved udtrædning af bestyrelsen. Kan evt. udskydes 

Udskydes til næste bestyrelsesmøde. 

9. Vedtægtsændring vedr. lørdags generalforsamling. Kan evt. udskydes 

Udskydes til næste bestyrelsesmøde. 

10. Eventuelt 

Ingen indkomne punkter. 

Der var udbredt enighed om, at Skype havde fungeret over al forventning til afholdelse af et telefonmøde. 

 

Punkter til næste bestyrelsesmøde: 

• Procedurer for gaver ved udtrædning af bestyrelsen.  

• Vedtægtsændring vedr. lørdags-generalforsamling. 

Punkt til næste Generalforsamling: 

• Dyrskue-refusion 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til 5/3 kl. 20. Telefonmøde via Skype 

 


