
Referat af bestyrelsesmøde i Såneforeningen 6.3.2014 
Telefonmøde 

Deltagere: Susie, Jesper (var med til første del af mødet), Allan, Mette Marie, Hans-Erik og Anette 

Referent: Anette fra bestyrelsesmødet den 31.10.2013 

1. Bordet rundt 
Kort nyt og opfølgning på referat fra sidst 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 31.10.2013 er godkendt. 

2. Møde i Raceudvalget og Dansk Fåreavl 
Raceudvalgsmøde lørdag den 26.4.2014 kl. 13.00 på Bygholm Landbrugsskole i Horsens: Mette Marie og 

Anette deltager og evt Hans-Erik. 

Generalforsamling i Dansk Fåreavl tirsdag den 15.4 kl. 10.30 på Bygholm Landbrugsskole i Horsens: Mette 

Marie og Anette deltager måske. 

3. Såne Nyt 
Deadlines:  

• 15.marts med udgivelse ca 1.maj 

• 15. august med udgivelse medio september 

Næste” Såne Nyt”s indhold: 

• Referatet fra Dansk Fåreavls generalforsamling. 

• Evt et resume af Raceudvalgsmødet, hvilket er medvirkende til at udgivelsen af næste Såne Nyt 

udsættes til 1. maj. 

• Susie vil skrive om rundvisningen på Steensgaard. 

• Susie påpeger, at vores nye logo ikke var med i sidste blad, logoet vil komme med i næste udgivelse 

evt som vandmærke på bagsiden. 

• Evt noget om næste medlemsarrangement. 

• Susie skriver ”Formandens/forkvindens beretning”. 

• Mette Marie skriver en forklaring om de nylig justerede optimum. 

• Mette Marie skriver et sammendrag af resultaterne fra individafprøvningen af vædderlam 2013. 

• Vi vil i næste udgivelse bede alle melde tilbage om deres erfaringer med at have såner i forskellige 

plantager og andre bevoksninger. 

• Allan vil bede Hanne Schellerup om at skrive ”Årets gang”. Allan vil også spørge, om Hanne vil 

skrive ”Årets gang” til Såne Nyt august/september nummeret, derefter vil Jytte overtage posten 

som skribent.  



Mette Marie fortæller, at alt gik ganske problemfrit med trykning af sidste Såne Nyt. Der bliver trykt et 

mindre overskud af blade, som kan blive uddelt ved Dyrskuer og andre arrangementer. Bladene kan skaffes 

ved at kontakte Mette Marie. 

Vi bakker op om ideen om individafprøvning, men ingen såneavlere har så vidt vides tilmeldt nogen dyr. 

4. Medlemsarrangementer 
Mette Marie har spurgt Jørn, om han kan og vil forklare om fordelene m.m. ved frivillig registrering. Han 

har sagt ja. Mette Marie vil gerne undervise os andre i brugen af Webdyr+. Dyreregistrering udskiftes i 

løbet af de næste par år til Webdyr+. 

Mette Marie foreslår, at vi afholder næste medlemsarrangement hos Fyns Familielandbrug i Odense 

sammen med de Fynske Fåreavlere. Arrangementet foreslåes afholdt i weekenden den 24-25.maj eller 3-4. 

maj.  

Om muligt skal arrangementet være gratis, men det afhænger af prisen på Jørns oplæg og af hvad lokalerne 

koster at leje. Mette Marie arbejder videre med projektet. 

4B. Forslag til årets generalforsamling 
1. Hans-Erik foreslår et oplæg om markdrift og sædskifte. Vi snakkede frem og tilbage om hvorvidt 

arrangementet kan tiltrække nok medlemmer. Emnet kan evt. vinkles i forhold til hvordan man kan 

optimere udnyttelsen af sin græsmark. Hvem kan fortælle om emnet og hvor kan det afholdes? 

2. Anette foreslår et besøg i Den fynske Landsby. Evt. med rundvisning og oplæg om gamle dyreracer.  

Der arbejdes videre med at undersøge mulighederne for begge arrangementer og alle bedes overveje 

andre muligheder. 

5. Markedsføring 
• Hjemmesiden: Susie orienterer om, at hun er ved at flytte vores hjemmeside fra Frontpage til 

Joomla. Mindst 2 medlemmer af bestyrelsen skal have adgang til og kunne redigere på 

hjemmesiden 

• Såne folder: Vi skal have lavet den ny klar til Dyrskuerne m.v.. Susie arbejder på folderen, den er 

endnu ikke klar nok til at blive rundsendt til alle medlemmer i bestyrelsen, men vil blive sendt 

elektronisk, når hun har haft mulighed for at arbejde lidt mere på den, så alle kan kommentere på 

indholdet. Vi vil gerne beholde folderen som A4 foldet i tre fløje. Susie vil sende os andre i 

bestyrelsen et elektronisk eksemplar på den gamle folder snarest. Et af fløjene kan omhandle 

gourmetfåret. Vi kunne evt. skrive, at sånerne ikke er tilbøjelige til at spise bark fra træer, hvis de 

har andre fodermuligheder. 

• Købsvejledning: Mette Marie arbejder videre på købsvejledningen. Når den er færdig, vil den både 

findes på vores hjemmeside og udgives i et Såne Nyt.  

6. Medlemssituationen 
Allan orienterer: ved årsskiftet manglede der betaling fra 17 medlemmer, trods Allans ihærdige 

bestræbelser på at få disse medlemmer til at betale, mangler der stadig et par stykker. Status er, at 41 

medlemmer har betalt for 2014 og der er 15 gratister. Allan sender os en medlemsliste, når han har fået 



styr på de sidste manglende betalinger. Af sidste års gratister er over 10 fortsat som betalende medlemmer 

af Såne Foreningen. 

7. Årets bestyrelses møder 
Torsdag den 22. maj kl. 20: telefonmøde.  

Medmindre vi afholder et medlemsarrangement i maj, så vil vi afholde bestyrelsesmødet i forbindelse med 

dette. 

8. Eventuelt 
Hans-Erik spurgte til overvejelserne af vægtningen af indextallene. Han foreslog, at vi kunne nedprioritere 

kuldstørrelsen til fordel for slagteindex. Hvis vi sammenligner sånerne med andre racer, kunne vi godt 

præmiere gode scanninger bedre. 

Avlsudvalget vil overveje, hvordan sånernes indextal skal vægtes og sende dette forslag til bestyrelsen og 

derefter evt. til Jørn. Avlsudvalget vil holde et telefonmøde torsdag den 13. marts 2014 kl. 20. 

 


