
Såne-bestyrelsesmøde mandag den 13. maj 2019 kl. 20:00, via skype. 
Deltagere: Allan Christensen, Mette Marie Lungholt, Anette Fjordvang, Tine Attermann, Hans 
Klindt og Vibeke Bille Rasmussen 
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Datoen 20/5 var forkert, den rigtige er 13/5 
 
2. Bordet rundt/siden sidst 
Læmmesæconen slut hos MM, uden døde lam, 37 lam på 16 får og 7 gimmere. En gimmer med 1 
lam og masser af mælk, der skal udmalkes. En sen abort, alle på græs. I tvivl om deltagelse i 
Landsskuet, mange praktiske problemer. 
Tine: 5 moderdyr har givet 5 lam med langt tidsinterval. Råd fra MM, mere foder i 
efteråret/flushing.  
Allan: 7 får scannet med 15 lam. Et lam undersøgt og behandlet med akupunktur mod lammelser i 
bagpart, kunne ikke tage sutteflaske, blev sondemadet en uge gammel, blev aflivet. Dyrlægen 
mistænkte borrelia. (MM fraråder sonde til andre lam end nyfødte) Et andet lam, født af et moderfår 
med 3 års læmmeproblemer, mistede sin tvilling. En vanskelig fødsel med et får, der ikke kunne 
læmme sine trillinger, skulle have dyrlæge til påskepris til det første, de to andre klarer det, nr. 2 
med mund til mund og hjertemassage af dyrlægen. Så det blev i denne situation til to flaskelam.  
Anette: Gens 2 lam på 14 såner, uproblematiske forløb, i modsætning til anden race, Anette har. 
Hans: en importeret border collie har født 9 hvalpe forleden! Tillykke. Læmmesæsonen var 
overstået inden forrige bestyrelsesmøde, på nær en enkelt efternøler.  
Vibeke: 13 fødte lam på 6 får, et lam født lidt før tid, lå død en morgen, et andet lam død i en svær 
trillingfødsel. Et udstillingsfår yverbetændelse, så muligvis ingen deltagelse i Hjørring Dyrskue i år. 
 
 
3. Status for fællesorganisationer 
Anette til møde i DF avlsudvalgsmøde med racerepræsentanter d. 6/4 2019. Texel foreningen 
holder kåringsfanen højt. Bjarne Wolfart meddelte om mange fald i M3 status. Lidt beklagelse over 
for mange deltagere i sundhedsudvalget! 
Opfordring om at indsende racernes indekstal, ved Morten Jakobsen. En Anette Andersen har købt 
et scanningsapparat og efter oplæring kan der scannes for fedt og muskler. 
Dansk Fåreavl arbejder med problematikkerne omkring lovgivningen vedr. dyretransport.  
Navne på medlemmerne i diverse udvalg kan ses på Dansk Fåreavls hjemmeside, når referat 
foreligger. 
På mødet blev omtalt et uheldigt møde med Seges. 
Næste møde d. 9/11 2019 
 
Ikke yderligere under dette punkt. 
 
 
4. Medlemsorientering ved Allan 

• 85 medlemmer (heraf 8 gratister) fordelt på 71 adresser 
• 55 har betalt kontingent (inkl. 1 gratist) fordelt på 44 adresser (altså godt halvdelen) 
• Af de 13 gratister fra sidste regnskabsår har 3 betalt kontingent 
• 5 (måske 6) udmeldelser 
• Rykkeprocedure igangsat 5. marts, men endnu ikke fulgt op. 



Tallene er manuelt opdateret indtil videre, da Allan har haft nedbrud i ekstern harddisk. 
 

 
5. Sånenyt  
MM har tekniske problemer og har ikke kunne uploade teksten til tryk, så Tine hjælper her under 
mødet. 
Der bliver bestilt trykning 100 medlemsblade. Sendes til trykkeriet i aften med følgende indhold: 
 

• Vejledninger i Webdyr (MM) 
• Diverse udgifter bl.a. til Seges (MM) 
• Referat fra generalforsamlingen (Tine) 
• Formandens beretning (MM) 
• Avlsudvalgets beretning (MM) 
• Transportreglerne (MM) 
• Bestyrelsens konstituering  
• Hans Klindt præsenterer sig selv 
• Får på biblioteket (Anette) 
• Noget om indekstal (Hans Erik) 
• Årets gang (Tine) 
•  

 
6. Sociale medier, herunder hjemmeside 
Lidt mere aktivitet på hjemmesiden end normalt, dejligt. Ros til MM for at være aktiv 
indlægsholder på FB, mener selv, at det er lidt op ad bakke. 
 
 
7. Medlemsarrangement i foråret, herunder slagtekroppe. 
Slagter Niels Hørlyck vil gerne, men kun en hverdagsaften. Problematisk med at lave 
arrangementer i vores lille, men arealstore forening. Måske Niels kan motiveres til at møde op til 
vores generalforsamling, MM møder ham til Odense Dyrskue og tager en snak med ham. 
 
 
8. Orientering fra avlsudvalget   
Intet, men karakul udfordringen behandles i avlsudvalget, med muligt besøg af udvalget. 
 
 
9. Evt. 
Anette har sendt fotos af sine modelfår til bestyrelsen.  
MM har under mødet fået tilbudt overnatning under Landsskuet. 
 
 
 
Næste møde 21/8 kl. 20. 
 


