Generalforsamling 8.10.2017

Mette Marie bød velkommen
a. Valg af dirigent
Allan blev forslået og valgt.
b. Formandens og avlsudvalgets beretning:
Mette Marie aflagde beretning.
Der var debat om fåreregistrering. Det blev bl.a. nævnt at det er problematisk og ærgerligt at registreringen
med Bel Expert ikke bliver til noget. Det er nok sådan, at dem der har under ti dyr ikke gider. Rigtig mange har
få dyr og skal bare have lidt lam i fryseren og vil ikke bruge tid på avlsarbejde.
Vi kan ikke få nem adgang til stamtavlerne ved web-dyr. Det er et stort problem for racen, men vi ved ikke,
hvordan vi løser det. Måske kunne man lave noget privat a la slægtsforskning, en privat udbyder …. Bestyrelsen
er meget åben over for alternative løsninger. Man kan ikke få indavls- koefficient ud af Seeges. Medlemmerne
er ikke ferme til at indberette, så her ligger også noget. Prisen betyder noget, men også at mange ikke gider
registrere. Bestyrelsen har gjort alt, hvad den kunne finde på for at det skulle lykkes med Bel Ekspert, men det
er ikke lykkes.
c. Regnskab:
Gennemgået af Allan. Jubilæum sidste år har givet lidt højere udgifter end budgeret, bl.a. jubilæumsskrift. Se i
sidste nummer af Sånenyt. Omkostninger lidt større end budget, men nogenlunde ok. Ingen kommentarer
ellers.
d. Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår, at formuleringen i vedtægternes paragraf 4, stk. 7 om indkaldelse til
ekstraordinær generalforsamling ændres til ”indkaldes skriftligt”
Vedtaget.
e. Budget, herunder kontingent for kommende regnskabsår
Gennemgået. Sånenyt er blevet dyrere fordi vi tidligere har været privilegeret med billig porto og det er ikke
længere muligt. Uændret kontingent. Vedtaget.

f.

Valg af formand på lige år (udgår)

g. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Anette Fjordvang og Vibeke Bille Rasmussen. Begge
modtager genvalg.

Begge genvalgt
h. Valg af suppleant til bestyrelsen. På valg er Karen Nyholt, der gerne stiller sit mandat til rådighed.
Tine Attermann valgt

i.

Valg af revisor. På valg er Anders Petterson, der modtager genvalg

Genvalgt
j.

Valg af revisorsuppleant. På valg er Hanne Petterson, der modtager genvalg

Genvalgt
k. Valg af medlem til avlsudvalget for 2 år. På valg er Mette Marie Lungholt, der modtager genvalg.
Genvalgt
l.

Fastsættelse af tid og sted for næste års generalforsamling

Lørdag den 29. september 2018
m. Eventuelt
Anette: Kunne man have spørgsmål a`la ”hvor mange får har du, er de registrede?” i stedet for årets skribent i
bladet, så vi kom til at kende hinanden lidt bedre. Ikke i stedet for, men måske begge dele. God ide.
Tiltag, hvor man interesserer sig for folks besætninger, ville måske også højne folks interesser for registreringen.
Vi har svært ved at lave arrangementer, hvor folk møder op fordi medlemmerne bor over hele landet. Det vi skal
lave skal være meget såne-specifikt, ellers bliver det varetaget af de lokale foreninger. Fremover kunne vi være
gode til at gøre vores medlemmer opmærksom på, hvis der foregår noget i lokalområdet. Vi kan også blive
bedre til at annoncere med, hvad vi selv kan byde ind med. Hans Erik laver f.eks. foderplaner og kan hjælpe med
omlægning af græsmarker. Det strammer vi op om på hjemmesiden, så det bliver nemt tilgængeligt.
Snak om kåring, som er et godt redskab.

