Referat fra skypemøde i Såneforeningens bestyrelse d. 14/11 2016
Afbud fra Anette.
1. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen.
Punkt A. Der er en lille sproglig fejl, mangler mellemrum.
Punkt K, der skal blot stå ”Hans-Erik blev valgt”
Hans Klindt var også på deltagerlisten.
Allan er meget glad over udnævnelsen til æresmedlem, mente ikke, det behøvede at blive nævnt
to gange (det skal han nu ikke bestemme)
Under evt. : Alex er nok Axel.
Deltagernes fulde navn bør nævnes i referatet fra det konstituerende møde.
Iben Dolriis er pt ikke kontaktet hvorvidt hun ønsker at være supp. I avlsudvalget.

2 Bordet rundt.
Hans-Erik om Belexpert: det går langsomt, der sker ikke noget. Der har været 5 tilmeldinger siden
generalforsamlingen, heraf 1 uden såner.
Mette Marie har talt med Steen Kobberø ang. udlevering af filer fra Seges, tilsyneladende betales
for opbevaring og ikke udlevering af data.
Dommerkursus d. 20/11 i Herning får ikke deltagelse af såner, dog kan Mette Marie muligvis stille
med et vædderlam.

3. Fællesorganisationen for Får. MM står for at referere dette punkt
Fællesorganisationen har valgt at prioritere alle deres kræfter på bevarelse af Fåreafgiftsfonden,
da de ikke mener at have en eksistens berettigelse hvis den nedlægges. Pt er situationen kritisk,
Per Ploug fra Lammeproducenterne truer med veto. Fællesorganisationen har overvejet at gå
direkte til ministeren, men er af Landbrug og Fødevarer blevet bedt om at lade være. De vil dog
stadig holde muligheden åben.

4. Medlemmer

Medio oktober 104 medlemmer, hvoraf 49 har betalt. Af ”gamle” gratister har 13 ikke
betalt, 22 gratister vil Allan rykke for betaling, og der er 20 nye gratister.
Allan udsender ny medlemsoversigt, hvis der dukker nye medlemmer op.
Der er ikke kommet en regning fra Esrum Kloster vedr. udgifter til generalforsamlingen,
trods to rykkere.
På et senere møde tager vi diskussionen, hvorvidt vi vil anvende MobilePay. Kan udgiften
hertil opvejes af, at det er nemt at anvende, og derfor muligvis motiverer flere til at betale.

5. Sånenyt.
Allan arbejder på en artikel om græsmarker, mangler pt fotos. Den færdige artikel sendes
til Hans-Erik for kommentarer.
Vibeke skriver en artikel om mistede dyr på grund af en militærøvelse.
Mette Marie skriver om skind og evt. fællesindsamling.
Susie skriver sidste artikel om Årets Gang hos hende. Fra januar skriver Gårdbørnehaven
Spirrevippen Årets Gang i 2017.
Referat Generalforsamling
Formandens
Avlsudvalgets beretning
6. Datoer for næste møder.
Skypemøder:
25/1 kl. 20
5/4 kl. 20
14/6 kl. 20
9/8 kl. 20
28/9 kl. 20

Generalforsamling d. 8/10 2017. Husk punkt til dagsordenen om ny formulering af skriftlighed
ved indbydelse.
Deadline for Sånenyt:
15/4 og 15/8.

Hans-Erik fortalte, at Team Fårerådgivning kommer med et Nyhedsbrev, hvor der inviteres til
kursus omkring slagtekroppen.
Fortalte ligeledes, at han har et forsøg i gang med brunstsynkronisering. En svamp med
hormoner lægges i fårets skede, hvor det skal ligge i 14 dage, med henblik på modning og
løsning af æg. Efter svampen er fjernet, sættes vædderen til efter to dage, og går så blot hos
fårene i tre dage! Der skulle ikke være større risiko for trillingefødsler.
Der blev talt om pris samt etikken i metoden. Bl.a. at hormonerne udvindes fra drægtige
hopper. Hvad kan den offentlige mening være. Man skal være forberedt på at stå på mål for
sine holdninger.

Referent Vibeke

