Referat af bestyrelsesmøde i Såne foreningen den 13.8.2015
Telefonmøde via Skype.
Deltagere:

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

Referat:

Anette

1. Nyt siden sidst
Referatet fra 28/5-2015 blev godkendt med enkelte skønhedsfejl.
Allan fortalte, at Danske Bank havde foreslået, at vi ændrer vores konto til en konto, som er
gebyrfri, hvis der kun hæves fra kontoen 1 gang om måneden. Banken foreslår også, at foreningen
får et CVR nummer, så kan bankkontoen flyttes til CVR nummeret og ikke længere være
registreret i et enkelt bestyrelsesmedlems navn. Hvis vi får et CVR nummer kan vores domæne
også flyttes dertil. Alle bestyrelsesmedlemmer skal desuden medtage pas eller kørekort samt
sygesikringsbevis til Generalforsamlingen, da banken skal have oplysninger om bestyrelsens
medlemmer til forenings kontoen.
Mette Marie berettede, at sånerne er blevet fremvist rigtig mange steder siden sidste møde, både
ved dyrskuerne i Roskilde, Odense, Hjørring og ved Landskuet i Herning. Desuden også på 1800tals markedet i Assens og skal fremvises ved Fynske Fåreavleres Fåredag ved Lumby Mølle
senere på måneden. Vi er blevet inviteret til at deltage ved Sydvestjyske fåreavleres fåredag ved
Janderup, men så vidt vi ved, kommer der ingen såner.

2. Dansk Fåreavl status
I forbindelse med at Dansk Fåreavl formentlig nedlægges, har vi modtaget 2 forslag om en ny
forening/struktur. Det ene forslag kommer fra Danske Lammeproducenter og nogle
gotlænderavlere, og det andet fra Dansk Fåreavl. Vi diskuterede de forskellige forslag i bestyrelsen
og kom frem til, at begge forslag har fordele og ulemper. Men vi mener, at det største problem er,
at der ikke er enighed blandt de nuværende største foreninger (Dansk Fåreavl, Danske
Lammeproducenter, Fynske Fåreavlere, Sydvestjyske Fåreavlere) om ét fælles forslag. Vi vil derfor
fra såneforeningens bestyrelse henstille til, at der laves 1 fælles forening for alle fåreavlere og vi
ser os ikke i stand til på baggrund af de 2 nuværende fremsendte forslag at anbefale det ene
forslag frem for det andet. Mette Marie vil formulere et svar til Anne Hjelm, som hun rundsender til
bestyrelsen og efter godkendelse sender til Anne.
Mette Marie vil skrive til SEGES og bede om information om sånernes data. Vi ønsker at vide
hvilken konsekvens det har for vores data hvis Dansk Fåreavl nedlægges, Seges’ server bryder
sammen eller lign. Kan vi altid få vores data ud? Og hvad koster det i så fald?

3. Medlemsorientering ved Allan
Allan har fremsendt en juni-medlemsliste til alle medlemmerne i bestyrelsen, da der hele tiden
kommer nye medlemmer, fremsender han en ny opdateret liste her i løbet af august. Allan vil prøve
at få alle til at betale kontingent inden Generalforsamlingen, der vil blandt andet komme en
påmindelse om at betale kontingent i næste SåneNyt.

4. Generalforsamling.
Vi var for sent ude i forhold til at få Margrethe Terkelsen, som er specialist i smag og kødkvalitet fra
Århus Universitet, til at holde et oplæg. Men vi er enige om, at emnet er godt, så det kan bruges et
andet år.
Hjelholt uldspinderi: Mette Marie vil kontakte Henrik og finde ud af, om vi kan komme på besøg til
en rundvisning. Karen har tilbudt at lægge hus til spisning og Generalforsamling. Karen vil finde ud
af noget med mad. Generalforsamlingen bliver af praktiske hensyn nødt til at blive flyttet til lørdag
den 26/9. Vi skriver i næste SåneNyt, at vi til Generalforsamlingen vil fremlægge en
vedtægtsændring, så Generalforsamlingerne fremover kan afholdes både om lørdagen og om
søndagen.
Vi vil i et kommende SåneNyt bede medlemmerne om forslag til spændende arrangementer til
kommende Generalforsamlinger.

5. Fotokonkurrencen.
Vinderen af fotokonkurrencen vil vi først finde lige før Generalforsamlingen.

6. Sånenyt.
Deadline er 15/8. Bladet skal udsendes inden udgangen af august af hensyn til indkaldelsen til
Generalforsamlingen.
Indhold:
•

”Formandens Klumme” (Mette Marie)

•

Indkaldelse til Generalforsamling (Mette Marie og Karen)

•

Budget og regnskab (Allan)

•

Dyrskueresultater (Mette Marie)

•

”Årets gang” (Jytte)

•

”Køb af vædder til avl.” (Mette Marie)

•

”Fælles indsamling af uld til spinding af garn på Hjelholt uldspinderi.” (Karen)

•

”1800-tals marked i Assens” (Anette og Mette Marie)

•

”Royal Welsh Show, England” (Hans-Erik)

•

”Deltagelse på Dyrskue.” (Annie og Niels Nørskov)

•

”Tøjbestilling.” (Anette)

Kommende SåneNyt:
•

”Formandens beretning” (Mette Marie)

•

”Afsætning af lam til 56 grader” (Susie)

•

”Årets gang” (Jytte) Sidste artikel fra Jytte, derefter har Susie Riis sagt ja til at skrive i et år.

•

”Strikkedag på Nordfyn” (Anette)

•

”Generalforsamlingsreferat” (Anette)

•

”Avlsudvalgets beretning”

•

”Besøg på Hjelholt”

•

Vinderen af fotokonkurrencen og billedet offentliggøres

•

Mette Marie vil skrive til Jørgen Agerholm og spørge om han vil skrive noget om kyklop-lam
og eventuelt andre deformiteter

Vi planlægget et jubilæumsnummer i forbindelse med vores jubilæum:
•

Allan vil skrive noget om foreningens historie

•

Hans-Erik vil skrive noget om Frank Petterson og opstarten af avl med sånerne

•

Mette Marie vil skrive noget om sånernes deltagelse på forskellige dyrskuer siden racens
blev godkendt.

7. Eventuelt
Ingen indkomne punkter
Næste bestyrelsesmøde: telefonmøde via Skype 17. september 2015 kl. 20.
• Opsamling på Generalforsamlingen

