Referat af bestyrelsesmøde i Såne foreningen den 26.6.2016
Deltagere: Mette Marie, Hans-Erik, Allan, Vibeke, Karen og Anette
Referat:

Anette

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet fra den 10/3-2016 blev godkendt.

2. Bordet rundt/siden sidst
Der har været afholdt dyrskuer forskellige steder i landet og sånerne har været
repræsenteret:





Roskilde Dyrskue: der har desværre ikke været såner udstillet i år
Hjørring Dyrskue: Vibeke havde 2 såner med og de fik begge 23 point og
derudover fik den ene en ærespræmie.
Det fynske Dyrskue: Der var 15 såner udstillet. Mette Marie fik ”Blå Bånd” til 2
af sine væddere og adskillige dyr fik 23 point.
Landsskuet bliver først afholdt i næste uge og både Mette Marie og Vibeke
udstiller dyr samt laver en racestand.

Allan har deltaget i et webinar, som danske Bank har afholdt om mobilepay for
foreninger. Det kræver dog at foreningen har et mobilnummer. Danske Bank tager 1 %
i rente pr transaktion, dog max 5 kr. pr transaktion. Bestyrelsen har bedt Allan om at
undersøge, hvad det vil koste foreningen at få et mobilnummer.
Allan opretter en kassebeholdning, så der kun bliver hævet på foreningens konto en
gang pr måned. Hæves der på foreningens konto flere gange om måneden koster det
et gebyr.

3. Status for fællesorganisationer





Dansk Fåreavl: fortsætter.
Fællesorganisationen Får: har lige afholdt repræsentantskabsmøde, hvor der
blev valgt en ny bestyrelse. Ingen fra såneforeningens bestyrelse var med til
mødet.
Brancheforeningen for får: sender kun nyhedsbreve til deres medlemmer, så vi
ved ikke, hvad de har foretaget sig siden sidst.

4. Status for registrerings program
Mette Marie er også blevet tilbudt at afprøve programmet ligesom Hans-Erik. Der skal
afholdes et møde med udbyderne af programmet og alle testpersonerne efter
sommerferien. Bestyrelsen er stadig meget interesseret i programmet, med der er
stadig mange oversættelsesproblemer og andre detaljer som ikke fungerer godt nok
endnu.

5. Medlemsorientering ved Allan
Der er nu 99 medlemmer af foreningen, hvoraf de 46 dog indtil videre er gratister. I
bestyrelsen vil vi gerne vide, hvor mange såner de forskellige medlemmer har og vi vil
derfor på et tidspunkt sende et spørgeskema ud til alle medlemmerne.

6. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen afholdes den 8. oktober 2016. Bestyrelsen har 2 forslag til, hvor
næste generalforsamling kan afholdes i prioriteret rækkefølge.
1. Allan vil tjekke op på, om vi kan afholde generalforsamlingen og vores 25 års
jubilæum på Esrum Kloster. Han vil spørge Hanne og Anders Petterson, om de
vil lave et mindre foredrag om Franks opstart af sånefårene. Karen har tilbudt at
scanne deres billeder, så de kan fremvises elektronisk.
2. Allan vil spørge Trine fra Værløse, om hun vil lægge hus til en generalforsamling
og fortælle lidt om hendes såner og hendes sted.

7. Sånenyt
Sommernummeret 2016:










”Formandens klumme” af Mette Marie
”Årets gang” af Susie
Resultaterne fra de forskellige dyrskuer
Indkaldelse til generalforsamlingen, herunder regnskab og en liste over, hvem
der er på valg
”Udtagelse og opbevaring af gødningsprøver” af Hans-Erik
”Læmmedag hos David Wootton”, Mette Marie spørger Hans Klint
Teaser om jubilæumsnummeret, som udkommer senere på sommeren. Husk at
spørge de andre medlemmer, om de har noget de gerne vil bidrage med og om
de har eksempler på noget kreativt de har brugt ulden til, gerne med billeder.
Præmie til betalende medlem nr. 100

I et senere nummer af Sånenyt.



Forespørgsel om der er interesse for fælles skindindsamling og hvem der vil stå
for det
Allan vil gerne skrive noget om sine erfaringer med at omlægge græsmarker

8. Jubilæumsnummeret
Indholdet er stadig hemmeligt, bestyrelsen får fremsendt en intern mail

9. Eventuelt
Vi snakkede om foreningens hjemmeside. Hans-Erik vil lave sidewidgets variable efter
indholdet på resten af siden. Han vil også afprøve forskellige skriftstørrelser og typer
på hjemmesiden og i de forskellige widgets.
Næste bestyrelsesmøde er den 4. august 2016 kl. 20, telefonmøde via Skype

