
Referat af bestyrelsesmøde i Såne foreningen den 25.11.2015 
Deltagere: Mette Marie, Hans-Erik, Allan, Vibeke, Karen og Anette 

Referat:  Anette 

1. Godkendelse af referater, generalforsamlingen og sidste bestyrelsesmøde 
Begge referater blev godkendt efter rettelser. 

2. Dansk Fåreavls status, herunder de to nye brancheforeninger og racemøde 
Dansk Fåreavl forventes at lukke ned. 

Hans Erik og Anette havde deltaget i den stiftende generalforsamling for Fællesorganisationen Får og kunne 

referere at: 

 De er tilhængere af fåreafgiftsfonden 

 Kun foreninger kan tilmelde sig, ikke enkeltpersoner 

 Pt er kontingentet på 50,- kr. pr medlem, men det er tvivlsomt om kontingentet fremover kan 

holdes så lavt. Første kontingent forfalder til maj 2016 

 Den nye bestyrelse vil se på problematikken om dobbeltmedlemsskab (hvis et medlem f.eks. både 

er medlem af en lokalforening og en raceforening) 

I bestyrelsen var der enighed om, at Såneforeningen er en raceforening og derfor ikke vil tilmelde hele 

foreningen. Hvis medlemmerne ønsker at være med i Fællesorganisationen Får eller Brancheforeningen for 

får og geder, så kan dette opnås via tilmelding af en lokalforening. 

Mette Marie forventer at deltage i racemødet lørdag den 28/11 i Horsens. 

3. Det Hollandske registreringssystem og fremtidig registrering 
I bestyrelsen vil vi arbejde videre på at få sånerne over i det hollandske program.  

4. Andet siden sidst 
Karen og Anette har været på ”Kursus for små og store fåreavlere”. Der vil komme et kort referat fra kurset 

i næste SåneNyt 

5. Medlemsorientering ved Allan 
Vi er nu 82 medlemmer, 44 enkelt og 19 dobbeltmedlemmer, hvis alle betaler. Der mangler betaling fra 2 

dobbelt og 6 enkeltmedlemmer, heraf er de 5 enkeltmedlemmer gratister fra 2014/15. 

6. SåneNyt 
Julenummeret: 

 Referat fra generalforsamlingen 

 ”Formandens beretning” af Mette Marie 

 ”Afsætning af lam til 56 grader” af Susie (Mette Marie spørger Susie) 



 ”Forberedelse til læmmesæsonen (inkl. scanning)” af Hans Erik 

 ”Årets gang” af Jytte 

 ”Strikkearrangement på Nordfyn” af Anette 

 ”Besøg på Hjelholt” af Karen med billeder af Christian 

 ”Vinderen af fotokonkurrencen og billede” af Mette Marie 

 Mette Marie spørger Siri, om hun vil skrive om sit projekt til SåneNyt 

 ”Præsentation af produktionsmål/eksteriør fra avlsudvalget” af Hans Erik og Mette Marie 

 ”Produktionseffektivitet” af Hans Erik og Mette Marie 

 Notits i bladet om, at folderen kan rekvireres via henvendelse til Mette Marie 

 ”Kurset for små og store fåreavlere” af Anette 

 Forespørgsel om der er interesse for fælles skindindsamling og hvem der vil stå for det, udsættes til 

forårsnummeret 

7. Eventuelt 
 

Næste bestyrelsesmøde er den 14. januar 2016 kl. 20, telefonmøde via Skype 


