Referat af bestyrelsesmøde i Såne foreningen den 4.8.2016
Deltagere:

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

Referat:

Anette

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet fra den 26/6-2016 blev godkendt.

2. Bordet rundt/siden sidst
Vibeke og Mette Marie havde begge såner med til Landsskuet; så sånerne har været flot repræsenteret på
dyrskuerne i år.
Mette Marie og Anette har haft såner med til ”Assens for fulde sejl”.
Mette Marie og Anette tager til Lumby Mølle Dag og tager såner med.

3. Status for fællesorganisationer
•
•

•

Dansk Fåreavl: intet nyt.
Fællesorganisationen Får: der har været afholdt generalforsamling og bestyrelsen består fremover
af (i tilfældig rækkefølge) Kristian Svendsen, Keld Frandsen, Jeppe Monska, Annette Panduro, Birte
Rasmussen, som suppleanter er valgt Bjarne Wolfart og Cato Barslund. Følgende punkter blev taget
op til sidste bestyrelsesmøde:
o Kørsel: fx vil de gerne have gennemført, at kørsel med mindre end 2 dyreenheder ikke er
økonomisk kørsel.
o Fåreafgiftsfonden: de vil gerne at der stadig betales 10 kr pr slagtedyr, men de 8 kr. skal
gå til fonden og de sidste 2 kr. skal gå til administration.
o De har været til møde med forskellige myndigheder vedr. fåreafgiftsfonden.
Brancheforeningen for får: Mette Marie er blevet kontaktet for at høre til såneforeningens holding.
Foreløbig har vi i bestyrelsen valgt, at se tiden an. I Brancheforeningen for Får arbejdes der på at
ændre på transportforordningen og på at forenkle maedisystemet.

4. Status for registrerings program
Mette Marie har afprøvet programmet ligesom Hans-Erik. De oplyser begge, at der stadig er mange
oversættelsesproblemer/mangler. Der skal afholdes et møde med udbyderne af programmet og alle
testpersonerne. Hans Erik vil skrive en mail med en liste over fejl og mangler og evt. foreslå at mødet bliver
afholdt via skype

5. Medlemsorientering ved Allan
Der bliver stadig tilmeldt flere gratister.

6. Generalforsamlingen
Det er blevet besluttet, at generalforsamlingen skal afholdes på Esrum Kloster og Møllegård. Vi har
besluttet, at medlemmerne skal have tilmeldt sig til generalforsamlingen senest den 25/9 af hensyn til
Esrum Kloster og madbestilling.

Vi skal sørge for, at der er mulighed for at afholde et konstituerende bestyrelsesmøde på stedet efter
generalforsamlingen.
Regnskab og budget er udsendt til bestyrelsen.

7. Sånenyt
Sommernummeret 2016, skal gerne udsendes senest den 8. september:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

”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
Medlemslisten skal med på et separat ark
Kontingentopkrævning
Notits om tilbud til gratis medlemskab til nye såneejere

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 hans erfaringer med at omlægge græsmarker
Mette Marie og Anette vil gerne skrive noget om skindgarvning i Sverige og Tyskland
Forslag til artikel: klargøring af får til ilæmning

8. Jubilæumsnummeret
Indholdet er stadig hemmeligt, bestyrelsen får fremsendt en intern mail. Vi har besluttet, at uddele
jubilæumsnummeret til generalforsamlingen. Derefter sendes jubilæumsnummeret ud til resten af
medlemmerne.

9. Eventuelt
Der s
Næste bestyrelsesmøde er den 29. september 2016 kl. 20, telefonmøde via Skype
Punkter på dagsordnen:
1. Generalforsamlingen
2. Evt.

