
Referat af bestyrelsesmøde i Såne foreningen den 10.8.2017 
Deltagere: Mette Marie, Hans-Erik, Allan, Vibeke, Karen og Anette 

Referat:  Anette 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt.  

I referatet fra den 25. januar står der at der er generalforsamling den 28. oktober, det er dog den 8. 

oktober, fejlen bliver rettet straks. 

2. Bordet rundt/siden sidst 

Mette Marie havde såner med på Landsskuet, dyrene klarede sig godt: 2 års med lam fik 23 point og 

ærespræmie, 1 års uden lam fik 23 point, 1 års med lam fik 23 point, 4 års med lam fik 23 point. 

Vibeke havde såner med til dyrskuet i Hjørring, hvor dyrene også klarede sig flot: 2 1 års fik begge 23 point 

og den ene også ærespræmie, 2 års vædder fik 23 point og blev kåret til ”Skuets bedste vædder” og fik en 

pokal. 

 Mette Marie og Anette har været til ”Assens for fulde sejl” med dyr, skind, garn mm.. 

20. august tager Anette såner med til ”Lumby Møllemarked”. 

Hans Erik har været på kursus om fåresignaler afholdt af Anne Hjelm sammen med en masse uldfårs-avlere. 

3. Status for fællesorganisationerne 

Fællesorganisationen får og lam: intet nyt. 

Dansk Fåreavl: den 3. september afholdes der et møde vedrørende Dansk Fåreavls fremtid efter 

fåreafgiftsfonden er blevet nedlagt. Der er generalforsamling i distrikt 1 og 2, som bl.a. omhandler en 

sammenlægning af de to distrikter. Distrikt 9 og 10 er blevet nedlagt og der er blevet oprettet en ny 

forening: Sjællandske Fåreavlere. 

Brancheorganisationen Får: intet nyt. 

4. Medlemsorientering ved Allan og kontingent 

Der er kommet et par enkelte gratister siden sidst og et par enkelte udmeldinger, da nogle af vores 

medlemmer har solgt deres besætninger. Allan udsender en opdateret medlemsliste snarest. Pt er der 64 

betalende medlemmer og 28 gratister. 

5. Sånenyt 

Til Sånenyt 2/2017: 

• Indbydelse til generalforsamling 

• Regnskab 

• Genoptryk proceduren for bestilling af foreningstøj fra Sånenyt 2/2015 



• Begrundelse for valg af kåring til næste generalforsamling. 

• ”Haemongus og Egeskov Slot” af Karen 

• ”Formandens Klumme” af Mette Marie (Stikord: kontakt/Maedi) 

• ”Assens for fulde sejl” og ”Lumby Møllemarked” billeder og lidt tekst af Mette Marie og Anette 

• ”Årets gang” af Spirevippen, Anette minder dem lige om at få skrevet en artikel 

• ”Royal Highland Show” af Hans Erik 

• Resultater og billeder fra dyrskuer og Landsskue 

6. Generalforsamling 

Indtil videre er programmet som fl.g.: 

Kl. 10 Lineær kåring (servering af kaffe, te og boller i stalden) 

Kl. 13 Frokost 

Kl. 14 Generalforsamling (servering af kaffe, te og småkager) 

Vedr. underviser: Mette Marie vil tage kontakt til Henning Petersen for at spørge, om han vil fortælle os om 

lineær kåring til generalforsamlingen, 2. prioritet er Harald Jepsen. 

Vedr. mad og drikkelse: det sørger Anette og Dan for. 

Vedr. dyr til kåring: Anette udvælger 4-6 moderfår over 2 år gerne ikke for ensartet, Mette Marie vil tage 

vædder med ved behov. 

På valg: Vibeke og Anette, de modtager begge genvalg. Karen er på valg som suppleant, hvis ikke andre 

melder sig, vil hun godt genopstille. Allan spørger Anders og Hanne Petterson om de vil genopstille som 

revisor og revisorsuppleant. 

Dirigent: Mette Marie spørger Per Alkestrup. 

Referent: Karen påtager sig opgaven. 

7. Eventuelt 

Ron Bon vil på vegne af zwartblesforeningen ansøge promillefonden om penge til oversættelse af et nyt 

dyreregistreringsprogram, han har spurgt om såneforeningen vil være med til at ansøge. Bestyrelsen har 

besluttet at sige ja, men vil ikke give nogle garantier i forhold til medlemsengagement. 

Intet nyt fra Belexpert. 

På dagsorden skal følgende punkt med fremover: Sociale medier: hjemmeside, facebook mm.. 

Næste bestyrelsesmøde: 28. september 2017 kl. 20 telefonmøde via Skype 


