Referat af generalforsamling i Såne foreningen den 26.09.2015
Afholdt hos Karen Nyholt, Gl. Nyborgvej 61, 5772 Kværndrup
Deltagere: Susie og Morten Riis, Hans-Erik Jensen, Mette Marie Lungholt, Allan Christensen, Hanne
Schjellerup, Karen Nyholt, Vibeke Bille, Hans Klint, Christian Harboe, Anette og Dan Fjordvang.

Dagsorden til generalforsamling
A. Valg af dirigent
Hanne er blevet spurgt og har sagt ja til opgaven. Anette har sagt ja til at skrive referat.
B. Formandens og avlsudvalgets beretning
Mette Marie beretter som formand: Vedlægges som bilag
Mette Marie beretter fra avlsudvalget:


3 møder



Læmmeforløbs definition
 Avlsudvalget ønsker, at medlemmerne fremover vil overveje, hvordan deres
læmninger er, så indberetningerne er mere ensrettede: ”let uden hjælp”, ”let med
hjælp”, ”vanskelig uden dyrlæge”, vanskelig med dyrlæge” eller ”fosterlam”. HansErik skrev en artikel til Såne Nyt med overvejelser over hvordan der kan skelnes.



Nye indeks vægtning og begrundelse:
 Kuldstørrelse: er sat relativ lavt, da racens gennemsnit er 1,8 og hvis den skal
højere op, vil der komme en højere frekvens af trillinger. Flyttet fra 18 til 13
 Moderegenskaber: Racen har gode egenskaber, som skal fastholdes, sammenlignet
med de øvrige racer vægter vi egenskaben højt. Vi mener at det er grundlæggende
for succes i en fårebesætning, at lammene har livskraft ved fødslen, at
læmmeforløbet er ukompliceret og at lammet viser livskraft efter fødslen. Flyttet
fra 12 til 18.
 Mælketilvækst: Vi mener, at racen trænger til et løft, da der er potientiale i racen
til en bedre ydelse end der leveres nu. Flyttet fra 4 til 20.
 Holdbarhed: Er kun et udtryk for, om fåret lever 1,3 eller 5 år efter første læmning.
Der er allerede god holdbarhed ved racen. Flyttet fra 24 til 13.
 Livskraft: Vi mener, at det er vigtigt at få levende lam, der kan klare sig selv.
Vægtning flyttet fra 14 til 18.
 Egen tilvækst: Vi har valgt at give racen et løft ligesom ved mælketilvækst, da det
er vigtigt, at dyret er i stand til at optage store mængder af foder. Hvis dyret er i
stand til at omsætte store mængder foder er det også et nøjsomt dyr. Dette er
afgørende for slutproduktet, dvs. slagte-lammenes og tillægs-gimmernes størrelse.
Flyttet fra 8 til 18.




Slagtekvalitet: da der ikke længere scannes og klassiferes, kan denne desværre ikke
bedømmes pt.. Flyttet fra 21 til 0.
Eksteriør: det er kun kåringer, der tæller med her. Bibeholdt på 0.



Defineret nogle produktionsmål:
 Vi har set på racens historie og oprindelige formål, bl.a. fra ”Historie og
avlsbeskrivelse 1995”, samt de avlsmål vi besluttede i avlsudvalget i 2014, som blev
fremlagt til generalforsamlingen 2014. I 1995 ønskedes en fødselsvægt på 4,5 kg.
Ved individafprøvningen i 1992 var tilvæksten 419 gr. Pr dag i gennemsnit og denne
tilvækst ønskede foreningen dengang tilstræbt forøget. Det giver en 60 dages vægt
på 29,64 kg!
 Vi har et ønske om at avle os frem til følgende i 2020. I vilkårlig rækkefølge:
 Fåret bør kunne læmme og selv passe 2 lam fra 2. til 8. leveår.
 Hvis 1 års gimmere ilæmmes, skal de kunne læmme og selv passe 1 lam.
 Tvillinger skal kunne opnå 60 dages vægt på 25 kg pr lam og 120 dages
vægt på 45 kg pr lam



Dataregistrering, vores ønsker:
 Dataregistrering skal fungere via et sted
 Der skal være en brugervenlig flade
 Der skal være mulighed for masseindtastninger/massefunktion
 Vi ønsker at se andre besætningers dyr, afkom, vægte, afstamning, raceandele,
indavls-kvotient, indeksberegning og usikkerhed, slægtsskab på tværs af
besætninger, statistik over registrerede såner



At have et aktivt avlsudvalg fører til mange spændende diskussioner:
 Farvens betydning, er det et problem at dyrene gråner tidligt (1-2 års) eller at andre
bliver afblegede brune? I foreningens typebeskrivelse står der, at ulden på yngre dyr
er sort/brun og at der ikke må forekomme hvide dækhår. På ældre dyr kan ulden
blive grå. Vi diskuterede livligt, hvornår et dyr i så fald kan regnes for ældre og
vigtigheden af farven frem for andre avlsmål.
 Hvordan vi i foreningen opnår en større selvkritik i forhold til udvælgelsen af egnede
avlsdyr og herefter fastsættelse af relevant og differentieret prissætning, så
prissætningen afspejler den variation, der naturligt vil være i udbuddet af avlsdyr.
 Vi har diskuteret vægtningen af gourmetmarkedsføring af sånerne.
 Vi har diskuteret muligheden for nyt blod f.eks via fremmed race og om det i så fald
skal være en af de oprindelige racer: shropshire, rygja eller karakul. Karakul
bestanden er sjælden, men ville kunne hjælpe med at bibeholde den sorte farve.
 Hvad kan vi som forening gøre for at få flere medlemmer til at blive registrerede og
mulige årsager til at de fravælger registrering. Hvordan kan vi som forening hjælpe
medlemmer, så de beholder flere dyr i registrering?

C. Regnskab
Allan rundsendte et regnskab og forklarede ud fra det. Regnskabet var lidt specielt, idet det dækker 1½ år,
normalt dækker regnskabet kun 1 år af gangen.

















Kontingent: Der var ikke blevet indbetalt helt så meget kontingent, som budgetteret. Der er i
øjeblikket over 80 medlemmer i foreningen, hvoraf 20+ er gratister. En del gratister er i de
forgangne år blevet betalende medlemmer efter det første gratis år, så derfor bibeholdes troen på,
at det budgetterede kontingents niveau opnås næste år.
Sånebeklædning: bestyrelsen har tidligere på året besluttet at betale for start omkostningerne bl.a.
opsætning af vores logo, så medlemmerne kan købe tøj med foreningens logo.
Møder: Udgifterne dækker bl.a. færgebilletter ved deltagelse i Dansk Fåreavls møder samt
bestyrelsesmøder, hvor man krydser Storebælt.
Gebyrer: foreningens konto ved Danske Bank koster 25,- kr. om måneden, fordi regnskabsåret
denne ene gang dækker 1½ år bliver det til 450,- kr.. Vi skifter til en gebyrfri konto, men dette
kræver at vi får et CVR nr og det er Allan i fuld gang med at skaffe os.
Deltagelse i dyrskuer: Mange deltog i de forskellige dyrskuer og det er jo positivt, men også lidt
dyrt, derfor har vi besluttet at der fremover bliver sat 3000,- kr. af til fordeling mellem de
medlemmer, som deltager i dyrskuerne. Vi formoder at dette beløb kan dække startgebyret og
tilmeldelse af de første 2 dyr. Pga. klovsygeproblematikken er der ikke udbetalt tilskud til dyrskuer i
2015.
Såne-bladet: det har været billigere end beregnet at trykke og sende bladet ud til medlemmerne og
det er ikke fordi bladet er blevet mindre.
Generalforsamling: posten blev dyrere end beregnet, fordi kørselsgodtgørelsen til
foredragsholderen var dyrere end beregnet.
Markedsføring: Vi har fået trykt 500 eksemplarer af vores nye folder. Derudover er der betalt for
leje af bord og stole i såne-racestanden på Landsskuet
Domæne: posten er dyrere end forventet, fordi den skal dække 1½ års udgifter. Vi har skiftet til et
nyt domæne som er væsentlig billigere og derfor vil udgifterne fremover blive billigere.
Medlemsarrangement: vi havde ikke budgetteret med et medlemsarrangement. Udgifterne
dækker over medlemsarrangementet hos David Wotton.
Sånebeklædning: vi havde ikke budgetteret med denne udgift, men havde besluttet i bestyrelsen at
dække startudgifterne ved opsætning af logo mm. Og derefter lade medlemmerne selv betale
udgifterne til det tøj, de ønsker at bestille.
Resultat: et større underskud end budgetteret, men der er en forhåbning om at det udlignes i løbet
af det næste år.

D. Vedtægtsændring
Bestyrelsen stillede forslag til ændring af vedtægterne §4, stk 2 fra ”Ordinær generalforsamling holdes
hvert år på en søndag i september eller oktober måned.” til ”Ordinær generalforsamling holdes hvert år på
en lørdag eller en søndag i september eller oktober måned.” Forslaget om vedtægtsændring blev
enstemmigt vedtaget.

E. Budget
Vi har godkendt budgettet for 2015/16 sidste år. Generalforsamlingen besluttede, at godkende et
tilsvarende budget for 2016/17.
F. Valg af formand i lige år
Udgår, da formandsposten ikke er på valg i år.
G. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Anette var på valg og modtog genvalg.
Susie var på valg og modtog ikke genvalg. Vibeke blev valgt.
H. Valg af suppleant til bestyrelsen
Karen er på valg og modtog genvalg
I. Valg af revisor
Anders Petterson er på valg og modtog (ifølge Allan) genvalg.
J. Valg af revisorsuppleant
Hanne Petterson er på valg og modtog (ifølge Allan) genvalg.
K. Valg af medlem til avlsudvalget for 2 år
Mette Marie er på valg og modtog genvalg.
L. Fastsættelse af tid og sted for næste generalforsamling
Vi besluttede, at næste generalforsamling afholdes lørdag den 8. oktober 2016. Generalforsamlingen lader
det være op til bestyrelsen at vælge tid og sted.
M. Eventuelt
Hans Erik opfordrede alle medlemmerne til at tilmelde aktive væddere til hjemmesiden med billeder og
stamtavler. Han vil gerne, at vi bliver bedre til at bruge hjemmesiden og læser de artikler og referater, der
er lagt op. Hans Erik opfordrede alle medlemmer til at komme med tilbagemeldinger, kommentarer og
ønsker til hjemmesiden.
Christian spurgte, om der kunne være interesse for, at vi i såneforeningen kunne arrangere fælles fragt af
skind til Thranås. Det var der tvivl om af flere grunde, på Fyn er der fælles skindindsamling via Fynske
Fåreavlere og den pris bliver svær at konkurrere med, desuden er vi i såneforeningen meget spredt over
hele landet og derfor er en fælles skindindsamling rent transportmæssig en udfordring. Sidst men ikke
mindst kræver det, at der er et medlem, som vil stå for indsamlingen af skind, fragt til Tranås og uddelingen
af skind. Vi overvejer, om vi i næste Sånenyt skal spørge medlemmerne, om der er interesse for projektet
og om der et medlem, som vil påtage sig opgaven.

