
Referat af bestyrelsesmøde i Såne foreningen den 28.5.2015 
Telefonmøde via Skype. 

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

Referat:  Anette 

1. Nyt siden sidst 
Medlemsarrangementet hos David Wootton var en stor succes, hvor hele 18 mennesker deltog på trods af 

det var midt i læmmesæsonen. Der er ønsker om at arrangementet gentages til næste år. Der kan eventuelt 

laves en aftale med David efter sommerferien. 

2. Dansk Fåreavl status 
Raceudvalgsmøde: der er udsendt referat til alle bestyrelsesmedlemmer. Det vigtigste punkt er vedr. det 

nye registreringsprogram. 

Scanning. Der er fundet en, der gerne vil, men der mangler en scanner. Der arbejdes på forskellige 

løsninger. 

3. Medlemsorientering ved Allan 
Allan har rundsendt en mail med en opdateret medlemsliste til medlemmerne i bestyrelsen. Pt er der 63 

medlemmer inkl. 9 gratister samt 3 nye enkeltmedlemmer og 1 dobbeltmedlem. 

Geografisk fordeling:  

 41 medlemmer bosiddende øst for Storebælt 

 13 medlemmer bosiddende på Fyn 

 9 medlemmer bosiddende i Jylland 

Når nogen i bestyrelsen får besked om nye medlemmer, skal de sende en mail med informationer til de 

andre i bestyrelsen. 

4. Generalforsamling. 
Susie laver den besluttede vedtægtsændring, så generalforsamlinger også kan afholdes om lørdagene. 

Fagligt indlæg 

 Plan A: Hans-Erik forslår at vi inviterer Margrethe Terkelsen, som er specialist i smag og kødkvalitet 

fra Århus Universitet, til at holde et oplæg. Mette Marie vil skrive til hende og spørge om pris mm.. 

Hendes oplæg kan evt. gøres offentlig, så vi kan søge om tilskud f.eks fra Økologisk Landsforening 

eller EU. Hans-Erik tjekker op på, hvilke forordninger vi skal overholde for at kunne ansøge om 

midlerne. 

 Plan B: Hjelholt uldspinderi 



 Plan C: Hans-Erik foreslog at vi kunne få fremvist forskellige hjælpemidler til fåreavlere, f.eks. 

klippemaskiner, brug af fårehund mm.. Kunne evt. afvikles i samarbejde med Skovhuse Fåregrej. 

Denne plan kræver måske lidt længere forberedelse, derfor udskydes ideen eventuelt til 2016. 

 Gode forslag modtages gerne! 

Valg: 

 Anette er på valg, vil gerne genopstille 

 Karen er på valg, vil gerne genopstille som suppleant 

 Susie trækker sig fra bestyrelsen, derfor er der en ledig post. Vibeke Bille vil gerne stille op og det 

bakker vi op om i bestyrelsen 

 Revisor og revisorsuppleant posterne er på valg, Allan vil spørge Anders og Hanne om de vil 

genopstille 

 I avlsudvalget er Mette Marie på valg, hun genopstiller 

Vi beslutter, at der afholdes et kortere bestyrelsesmøde lige efter Generalforsamlingen. De andre 

bestyrelsesmøder bliver via Skype. 

5. Velkomsthilsen til nye medlemmer og organisering af nyhedsbreve 

Mette Marie vil lave et udkast til et velkomstbrev til nye medlemmer af foreningen. Udkastet rundsendes til 

resten af bestyrelsen til godkendelse. 

Vi vil gerne kun sende nyhedsbreve til medlemmerne hver anden måned, medmindre der er noget særlig 

vigtigt, som vi ønsker at orienterer om. 

En studerende fra Erhvervakademiet i Århus har bedt alle fåreavlere om at besvare et spørgeskema vedr. 

kortlægning over brugen af og behovet for rådgivning i fåreavl. Hans-Erik sender et kort nyhedsbrev og 

spørgeskemaet til medlemmerne. 

Alle kan tilmelde sig vores nyhedsbrev via foreningens hjemmeside, også ikke-medlemmer. 

6. Fotokonkurrencen. 
Både medlemmer af foreningen og ikke medlemmer kan deltage i fotokonkurrencen med 10 billeder. Vi har 

endnu ikke fået mange billeder, Hans-Erik sender en anmodning om flere billeder i et nyhedsbrev. Præmien 

er 1 års gratis medlemskab af foreningen og 1 flaske vin. 

7. Tøjbestillingen. 
Faktura sendes til Allan, som gerne vil stå for indkrævning. Medlemmerne skal orienteres om muligheden 

for at bestille tøj med foreningens logo enten via et nyhedsbrev eller i næste Sånenyt. 

8. Sånenyt. 
Deadline er 15/8. 

Indhold: 

 Indkaldelse til Generalforsamling 



 Budget og regnskab 

 Dyrskueresultater 

 Mette Marie: artikel om ”Køb af vædder til avl.” 

 Karen vil gerne skrive og stå for en fælles indsamling af uld til spinding af garn på Hjelholt 

uldspinderi. 

 Mette Marie og Anette: artikel om 1800-tals marked i Assens 

 Hans-Erik: artikel om ”Royal Welsh marked i England” 

 Anette skriver til Niels Nørskov og spørger om han vil skrive en artikel om at Dyrskue 

 Susie: en artikel om ”Afsætning af lam til 56 grader” 

 Anette: evt. noget om tøjbestilling. 

9. Registrering af domæne på CPR/CVR 
Domænet står i Mette Maries navn, da foreningen ikke har et CVR nummer. Det kan desværre ikke være 

anderledes pt. 

10. Udtræk fra fårdatabasen hos Bjarne Wohlfahrt 

Vi ønsker oplysninger om følgende: 

 Antal registrerede sånefår i Danmark samt CHR numre på, hvor dyrene befinder sig 

 Alle enkeltdyrsnumre på registrerede sånefår. 

11. Eventuelt 
Vi har vedtaget følgende dresscode til dyrskuer og andre udstillinger af sånefår: sort eller hvidt tøj med 

eller uden foreningen officielle logo. 

Skribent til ”Årets gang” i Sånenyt: Susie overvejer at skrive i 2016. 

 

Næste bestyrelsesmøde: telefonmøde via Skype 13. august 2015 kl. 20. 

Foreløbige punkter til dagsordnen: 

 Generalforsamlingen 

 Næste Sånenyt 


