
Referat af bestyrelsesmøde i Såne foreningen den 25.1.2017 
Deltagere: Mette Marie, Hans-Erik, Allan, Vibeke, Karen og Anette 

Referat:  Anette 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet fra sidst. Med et par enkelte rettelser blev referatet godkendt. Mette Marie og Vibeke sørger for 

rettelserne og sender derefter et redigeret referat ud til medlemmerne af bestyrelsen. 

2. Status for fællesorganisationerne 

Per Ploug har nedlagt veto og den manglende enighed medførte en nedlæggelse af fåreafgiftsfonden. 

Fynske Fåreavlere har skrevet en klage, da Per Ploug ikke repræsenterer hele branchen. Mette Marie valgte 

som formand for såneforeningen, at støtte op om klagen. 

Dansk Fåreavl afholder generalforsamling på Bygholm den 11. marts 2017. 

3. Status for registreringsprogram 

Der er begrænset interesse fra medlemmerne til at afprøve Belexpert. Hans-Erik og Mette Marie vil skrive 

en pep-talk for Belexpert i de kommende Sånenyt for at fortælle medlemmerne om de mange fordele der 

er ved at benytte Belexpert. 

4. Andet siden sidst 

Faktura fra generalforsamlingen på Esrum Kloster er modtaget og betalt. 

Vi har ændret på datoerne for de kommende bestyrelsesmøder til følgende: 

10. april 2017 kl. 20 

13. juni 2017 kl. 20 

10. august 2017 kl. 20 

28. september 2017 kl. 20 

Generalforsamling den 8. oktober 2017.  

5. Medlemsorientering ved Allan 

Allan har som sendt en mail med alle medlemmers navne, hvoraf samtlige nødvendige detaljer om 

medlemmerne fremgår. Vi er nu 87 medlemmer (mangler dog fortsat betaling fra 3 medlemmer), heraf er 

22 gratister frem til 30. juni 2017. 21 af gratisterne fra sidste år meldte sig ud og et enkelt fast medlem har 

solgt sine får og meldt sig ud. 

Bestyrelsen vil på et kommende bestyrelsesmøde diskutere medlemsprisen for enkeltmedlemmer og 

dobbeltmedlemskab, da der har været flere tilbage meldinger til bestyrelses medlemmer om, at prisen er 

høj. 



6. Medlemsarrangement 

Der er ikke planlagt nogen medlemsarrangementer pt. 

7. Sånenyt 

• Bestyrelsen har valgt at give Team Fårerådgivning mulighed for at få 1 side gratis til annonce i 

Sånenyt i hele 2017. 

• Pep-talk for Belexpert 

• Årets gang: Gårdbørnehaven Spirevippen 

• Vædderopdragelse og temperament af Mette Marie 

• Eventuelt: opstart af ny erfagruppe af Anette 

• Åbent hus på Fårets Dag af Anette og Vibeke 

• Eventuelt: Brunstsynkronisering med hormoner af Hans-Erik 

• Klargøring til dyrskue og hvad kræver det at deltage af Mette Marie og Anette 

• Husk annoncer og indholdsfortegnelse 

8. Hjemmesiden ved Hans-Erik 

Hans-Erik viste bestyrelsen en webside med lammeopskrifter, han vil oprette et link til siden på vores 

hjemmeside. www.lækkertlam.dk 

Hans-Erik vil udsende et nyhedsbrev om Belexpert og om kurset i klargøring af dyr til dyrskue, som Mette 

Marie og Anette m.fl. vil afholde i Odense. 

9.  Eventuelt 

Ingen punkter. 

Næste bestyrelsesmøde: 10. april 2017 kl. 20 telefonmøde via Skype 


