Referat af bestyrelsesmøde i Såne foreningen den 23.1.2018
Deltagere:

Mette Marie, Hans-Erik, Allan, Vibeke, Tine og Anette

Referat:

Anette

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.

2. Bordet rundt/siden sidst
Mette Marie og Anette har fået scannet deres får, Vibeke, Hans Erik og Allan får scannet deres i starten af
februar.
Vibeke fortalte lidt om ulveproblematikken i Nordjylland.

3. Status for fællesorganisationerne
Der har været indkaldt til dialogmøde i Holstebro i denne uge i forhold til ulvene, der er kommet til
Danmark. Fællesorganisationen får og lam, Dansk Fåreavl og Brancheorganisationen Får har alle været lidt
aktive i forhold til ulveproblematikken

4. Medlemsorientering ved Allan
Allan har brugt meget tid på at komme i kontakt med medlemmer, som ikke har betalt kontingent for at
finde frem til om dette skyldes en forglemmelse eller om det har været et bevidst valg at stoppe
medlemskab af såneforeningen. Der har været 17 udmeldinger, hvoraf 9 var gratister, som ikke ønskede at
beholde deres medlemskab af foreningen. Mange af udmeldelserne har skyldtes at de tidligere medlemmer
ikke længere har såne får eller er ved at sælge fårene.
Pt. er der 82 medlemmer fordelt på 68 adresser.

5. Sånenyt
Til Sånenyt 1/2018:
•
•
•
•
•
•

”Læmmetidspunkter” af Vibeke
”Resultat af spørgeskema” af Hans Erik
Evt. ”Kåringsresultater”
Evt ”Klippearrangement” af Tine, hvis hun deltager
Evt. ”Færdiggørelse af slagtelam” af Hans Erik
”Årets gang” af Tine

Til et senere Sånenyt: Hv.-spørgsmål til forskellige medlemmer

6. Orientering fra avlsudvalget, se vedhæftede referat

7. Spørgeundersøgelse blandt medlemmer
Hans Erik fremlagde følgende:
Vores forening dækker over ca. 65 besætninger, der er kommet 31 besvarelser indtil videre. Ud fra de
foreløbige besvarelser er den beregnede totale population af sånefår i såneforeningen 642 moderfår og 86
væddere, hvoraf de 432 moderfår og 66 væddere er dataregistrerede. Sånerne får i gennemsnit 1,45 lam,
de dataregistrede1,6 lam pr får og de andre 1,15. Det lader til at de mindre besætninger får færre lam pr
får end de større. De 48% af fårene er dataregistrerede og ejer 65% af fårene. Vædderne betjener i snit
7,46 får, blandt de dataregistrerede er gennemsnittet 6,5. En gennemsnitlig såne besætning har 9,9
moderdyr. Ud af de 31 besvarelser har 6 besætninger ikke M3, 16 besætninger er ikke klovsygetestet og 15
er ikke dataregistrerede.

8. Sociale medier
Hans Erik fjerner fanen med ”Aktive væddere” på hjemmesiden.
Hans Erik vil på facebook minde medlemmerne om at få sendt data ind inden næste indeksberegning.

9. Eventuelt
Mette Marie og Anette skal have kåret alle deres såner over 2 år i løbet af februar. Vibeke vil også bede om
at få hendes kåret. Hans Erik anbefaler at vi får tilføjet en ekstra blok på kåringsskemaet ”Volume”, hvor
der også måles højde, længde, dybde, brede på ryggen og gjordbrede.
Næste bestyrelsesmøde: 20. marts 2018 kl. 20 telefonmøde via Skype

