Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Såneforeningen den
8.10.2017
Deltagere:
Mette Marie Lungholt, Hans-Erik Jensen, Allan Christensen, Vibeke Bille Rasmussen, Tine
Attermann og Anette Fjordvang
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.
Årets referater underskrives på den følgende generalforsamling. Dette punkt glemte vi, men vil underskrive
referaterne til næste generalforsamling.

3. Kommende bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøde tirsdag den 14/11-2017 kl. 20, telefonmøde via Skype
•

Sånenyt 3/2017 deadline 24/11-2016.

Bestyrelsesmøde tirsdag den 23/1-2018 kl. 20, telefonmøde via Skype.

Bestyrelsesmøde tirsdag den 20/3-2018 kl. 20, telefonmøde via Skype.
•

Sånenyt 1/2018 deadline 1/4-2018.

Bestyrelsesmøde tirsdag den 29/5-2018 kl. 20, telefonmøde via Skype.
Bestyrelsesmøde tirsdag den 6/8-2018 kl. 20, telefonmøde via Skype.
•

Sånenyt 2/2018 med budget og indkaldelse til generalforsamling, deadline 10/8-2018.

4. Valg af avlsudvalgsmedlem og suppleant
Medlem af avlsudvalg:

Vibeke

Suppleant:

Iben Dolriis har sagt ja

5. Kommende Sånenyt
Sånenyt 3/2017:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Referat fra generalforsamlingen.
”Formandens årsberetning” af Mette Marie.
”Avlsudvalgets årsberetning” af Mette Marie.
”Årets gang” sidste gang af Gårdbørnehaven Spirevippen.
Opskrifter fra generalforsamlingen af Dan og Anette.
Artikel om generalforsamlingen af Vibeke, Hans Erik har taget billeder.
Kimberskuet af Vibeke.
Såner på biblioteket af Anette.
Formanden vil gerne skrive noget om Maedi.
Tine vil gerne skrive lidt om sig selv.
Husker: ved salg af sånedyr tilbyder foreningen gratis medlemskab i en periode.

6. Eventuelt
Hans Erik udsender et nyhedsbrev til medlemmerne med en reminder om tøjbestilling.
Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 14. november 2017, telefonmøde via Skype.

