
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Såne foreningen den 

26.9.2015 
Deltagere: Mette Marie, Hans-Erik, Allan, Vibeke, Karen og Anette 

Referat:  Anette 

1. Præsentationsrunde 
Uden referat. 

2. Konstituering og forretningsorden 

Konstituering 

Formand:  Mette Marie 

Næstformand: Anette 

Kasserer: Allan 

Webmaster:  Hans Erik 

Redaktør:  Mette Marie 

Sekretær:  Anette 

Forretningsorden 

Foreningen tegnes af formanden, og i dennes fravær af næstformanden. 

Bestyrelsen giver prokura til kassereren. 

Afstemninger i bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal, såfremt der er stemmelighed, er formandens 

stemme afgørende. 

For deltagelse i bestyrelsens møder refunderes offentlig transport omkostninger, eller bro/færge såfremt 

man kører i bil. Dette er dog kun gældende såfremt Storebælt krydses. Transportudgifter i forbindelse med 

eksterne arrangementer kan dækkes efter godkendelse i bestyrelsen. 

3. Kommende bestyrelsesmøder 
Bestyrelsesmøde den 26. november kl. 20, telefonmøde via Skype 

 Hans Erik spørger inden mødet David og Inga om dato og interesse for et medlemsarrangement om 

læmning hos David Wotton i 2016. 

 Bemærk, at der er deadline for næste Sånenyt den 15. november, så artikler skal være indsendt til 

Mette Marie inden da. 

Bestyrelsesmøde den 14. januar 2016 kl. 20, telefonmøde via Skype  

Bestyrelsesmøde den 10. marts 2016 kl. 20, telefonmøde via Skype 



 SåneNyt 2016/1 skal gerne udkomme den 31. marts 2016 

Bestyrelsesmøde den 26. maj 2016 kl. 20, telefonmøde via Skype 

 Sidste møde før sommerferien og dyrskuerne. 

Bestyrelsesmøde den 4. august 2016 kl. 20, telefonmøde via Skype 

 Planlægning af SåneNyt2016/2 jubilæumsnummer, budget og generalforsamling 

 Jubilæumsnummeret skal gerne udkomme 15. august 2016 af hensyn til indkaldelse til 

generalforsamlingen 

4. Valg af avlsudvalgsmedlem og suppleant 
Medlem af avlsudvalg: Hans Erik 

Suppleant:  Vibeke 

5. Kommende SåneNyt 
Julenummeret: 

 Referat fra generalforsamlingen 

 ”Formandens beretning” af Mettte Marie 

 ”Afsætning af lam til 56 grader” af Susie (Mette Marie spørger Susie) 

 ”Forberedelse til læmmesæsonen (inkl. scanning)” af Hans Erik 

 ”Årets gang” af Jytte 

 ”Strikkearrangement på Nordfyn” af Anette 

 ”Besøg på Hjelholt” af Karen med billeder af Christian 

 ”Vinderen af fotokonkurrencen og billede” af Mette Marie 

 Mette Marie spørger Siri, om hun vil skrive om hendes projekt til SåneNyt 

 ”Produktionsmål/eksteriør” af Hans Erik og Mette Marie 

 ”Produktionseffektivitet” af Hans Erik og Mette Marie 

 Drægtighedsscanning 

 Det Hollandske registreringssystem, hvis der er noget nyt 

 Notits i bladet om, at folderen kan rekvireres via henvendelse til Mette Marie 

 Måske noget om kurset for små og store fåreavlere 

 Evtentuelt forespørgsel om der er interesse for fælles skindindsamling og hvem der vil stå for det 

6. Nyt fra Dansk Fåreavl 
4. oktober: Stiftende generalforsamling i den nye brancheorganisation (Danske Lammeproducenter og 

gotlænderforeningen) 

24. oktober: Stiftende generalforsamling i Dansk Fåreavls nye organisation 

15. november: Ordinær generalforsamling i Dansk Fåreavl 

21. november: Raceudvalgsmøde i Dansk Fåreavl 



7. Eventuelt 
Nye medlemmers navne sendes fremover til Allan, som hver måned sender en opdateret liste til resten af 

bestyrelsen. 

Næste bestyrelsesmøde er den 26. november 2015, telefonmøde via Skype 


