
Formandens beretning 

Mit første år som formand har været fuldt af får, på alle måder. I bestyrelsen har vi arbejdet ihærdigt på 

mange punkter og vi har i årets løb holdt 6 møder. 

Vi har på møderne været mere strukturerede end tidligere med på forhånd at beslutte det kommende 

SåneNyt indhold, og i den forbindelse skal Anette have tak for sine gode referater. Dette har gjort at bladet 

generelt er blevet tykkere og med flere artikler af ”nye” forfattere, tak til alle dem. Husk at jeg meget gerne 

modtager bidrag i form af billeder, artikler, kritik og kommentarer – og husk at I kan få bladet tilsendt på 

mail som pdf-fil, enten alene eller som supplement til det trykte blad. 

Vi har haft fornøjelsen af Jytte Madsen fra Skive som skribent i Årets gang. Hun skriver også i det næste 

blad, og fra nytår overgår stafetten til Susie Riis. Susie har valgt at træde ud af bestyrelsen, og vi takker for 

hendes indsats til nu, og Karen for at træde til fra sin suppleant post. Vi er glade for at Susie vil skrive til 

bladet i 2016. Fremover vil skribenten til Årets gang skifte ved nytår, så det ikke falder sammen med 

tiltrædelse og konstituering af en ny bestyrelse efter generalforsamling. 

I foråret flyttede vi vores hjemmeside til et andet webhotel, som har mindre service og support, men som 

derfor også er væsentligt billigere end det hidtil. I den forbindelse valgte vi også at skifte fra programmering 

i Joomla til en standardskabelon i WordPress, for at fremtidssikre vedligeholdelsen af hjemmesiden. 

WordPress er nemt at lære for alle, så vi er nu ikke afhængige af at have en webmaster eller et 

bestyrelsesmedlem med kendskab til programmering. Og som endnu en sikring af hjemmesiden har vi 

besluttet at der altid skal være minimum 2 bestyrelses medlemmer som har kendskab til hjemmesidens 

login og password.  Hans-Erik har til vores glæde påtaget sig opgaven som webmaster, men jeg ved at han 

meget gerne modtager input. 

På hjemmesiden har vi besluttet at offentliggøre alle møde referater samt tidligere nr. af SåneNyt bladet, 

for netop at vise os som en interessant forening for potentielle nye medlemmer. Et andet tiltag i 

forbindelse med den nye hjemmeside, er oprettelsen af en nyhedsbrev tjeneste. Vi har efterhånden fået 

indsamlet mailadresser på alle eksisterende medlemmer, så når I indmelder ny medlemmer, vil vi meget 

gerne hvis I ud over navn, adresse, tlf. CHR nr. kan supplere med deres mailadresse. Så sørger vi for at de 

automatisk bliver tilmeldt nyhedsbrevet, som naturligvis er frivilligt og kan afmeldes, men vi gør vores 

bedste for ikke at spamme og kun sende relevante ting. Mail-adressen bruger vi også til at byde dem 

velkommen i foreningen ved at sende en velkomst hilsen, hvor der er vedhæftet de 2 nyeste SåneNyt i pdf-

fil og den senest opdaterede medlemsliste. 

I det hele taget må gratist-begrebet siges at være en succes. Vi har haft medlems fremgang siden det 

startede, og har nu rundet over 80 medlemmer, der er flot fordelt geografisk – vi kan med rette kalde os en 

landsdækkende forening nu. Selvfølgelig er det alle der fortsætter, men en pæn del gør. Og vi har i 

bestyrelsen arbejdet meget med at gøre foreningen attraktiv, bl.a. med interessante blade, en hjemmeside 

med faglig information og hjælp til nye avlere og medlemmer. 

Vi holdt i foråret et medlemsarrangement hos David Wootton vedr. læmninger og med Inga Stamphøj som 

underviser. Det var selvfølgelig på et svært tidspunkt hvor vores medlemmer selv har travlt med 

læmninger, men alligevel havde hele 18 valgt at møde op på Lolland. Det var en god dag. 



Der har været uro på den nationale fårefront det seneste år. Dansk Fåreavl forventes ikke at overleve til 

næste år, og det har sat gang i en bølge af strukturplaner. Danske Lammeproducenter og nogle 

gotlænderfolk lagde ud med et forslag til en hel ny brancheforening. Dernæst fulgte Dansk Fåreavl med et 

forslag til en ny struktur. De havde først forsøgt at samarbejde med Fynske Fåreavlere og Sydvestjyske 

Fåreavlere, men de kunne ikke blive enige. Så til sidst kom de 2 sidstnævnte med et ændringsforslag. 

Vi i bestyrelsen har diskuteret de forskellige udspil, men mener generelt at det er noget rod der ikke er 

fælles fodslag. Så vi afventer hvad der sker den næste tid, før vi vil anbefale vores medlemmer noget. 

På trods af uroen i Dansk Fåreavl har deres Avlsudvalg været aktive i kontakten med et hollandsk firma der 

tilbyder et andet registrerings-program til får end det nuværende Dyreregistrering/Webdyr. Senest har jeg 

deltaget i et informations møde i august, hvor jeg gav opbakning fra foreningen til et skifte. Programmet er 

beregnet til får og vurderes efter det præsenterede at være både bedre billigere end vores nuværende. Der 

vil naturligvis være nogle ting man skal vænne sig til foregår anderledes, men vi tror på at det kan blive 

godt. 

Et andet område med uro var klovsyge programmet. Landsskuet valgte i 2015 ikke at følge Dansk Fåreavls 

Sundhedsudvalgs anbefaling med årlige klovsyge-test. De valgte i stedet at 3-årlige test for både får og 

geder var nok, sammen med en ejer-erklæring. De fleste lokal skuer ændrede derefter på deres krav så de 

fulgte Landsskuets. Undtagen Roskilde der fastholdt årlige test, men kun for fårene, Dermed var der 

pludselig ingen skuer der fulgte det program vi i bestyrelsen tidligere havde meddelt vi støttede. Hele den 

rodede situation endte med, at vi besluttede at suspendere dyrskue-tilskuddet i 2015. Det var ikke en nem 

beslutning, da vi stadig mener, at deltagelsen i skuer er vigtig for racens promovering. Men i den 

daværende situation følte vi at det var det mest rigtige. Vi forventer dog at genoptage tilskuddet igen i 

2016 med et max på 2 dyr/udstiller, og vi vil gerne takke de medlemmer der alligevel valgte at udstille i år. 

I 2016 har foreningen 25 års jubilæum. Vi planlægger i den forbindelse at udgive et jubilæums skrift, men 

modtager også meget gerne andre ideer til hvordan det kan fejres. 

Vi fik i 2015 produceret de første prototyper på noget forenings  tøj med logo på, som beskrevet i det sidste 

blad. Foreningen har betalt grundprisen for opsætningen af trykket, men medlemmerne betaler selv for det 

enkelte stykke tøj og påstrygningen. 

Vi forsøgte os med en foto-konkurrence, bla. også for at få nogle gode billeder til hjemmesiden og bladet. 

Desværre var der ikke så stor interesse for at deltage som vi havde håbet. Men vi har valgt dette billede af 

Lisa Zimmermann som vinder. Vi synes det meget godt rammer ind hvordan livet som et livligt lam er. Man 

falder i søvn, midt i legen. Lisa vinder en flaske vin, og et års medlemskab af foreningen. Tillykke til hende. 

På bestyrelsens vegne vil vi gerne sige Susie tak for hendes indsats i bestyrelsen, og for at være den der 

oprindelig startede foreningens hjemmeside. 

Vi vil også gerne sige en særlig tak til Allan, der har været kasserer i bestyrelsen siden 1993 og dermed har 

22 års jubilæum i år. Han har været, og er stadig et fantastisk aktiv for foreningen, og vi håber han 

fortsætter lige så mange år endnu. 


