
 
 
Referat af  Såne bestyrelsesmøde d. 21/8 2019 kl. 20 
 
Deltagere Mette Marie Lungholt, Anette Fjordvang, Tine Attermann, Hans Klindt, Allan Christensen og 
Vibeke Bille Rasmussen 
 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 13/5 2019 
Ingen kommentarer 

 
 

2. Bordet rundt/siden sidst 
Vibeke sætter ikke vædder til i år af forskellige private årsager, så ingen lam i 2020, MM kommenterer, at så 
bliver der heller ingen sundhedsmæssige problemer, da fårene generelt ikke bliver belastet af drægtighed og 
diegivning. S -indekstallet falder ikke på dyr, der ikke får lam.  
MM, har været på 2 dyrskuer, Odense og Herning. 2. og 3. bedst i Interbreed i Herning. Anette og MM 
deltaget i Assens 1800-tals marked, inkl. dyr, skind, garn og godt humør. MM Skal til Grønland i 4 uger fra d. 
10/9, som dyrlæge som assistent for embedsdyrlægen, ansat af Hjemmestyret. Gode 2 og 4 måneders 
vejetal på lammene. 
Tina havde et sygt lam med lammelse i bagpartiet. Medicin hjalp ikke, heller ikke staldophold. Blev aflivet. 
Resterende lam trives, på nær et lille vædderlam. 
Hans, skal til Stokholm med hundehvalpe. Fåreholdet uden problemer, de første lam er slagtet. 
Anette, det går fint, 24 p på et ældre får i Odense. Nu venter Herning! Overvejer nedskæring af 
besætningen, max 15 såner plus Wenslydale.  
Allan, lammene vokser godt, vejes ugentligt. Stadig problemer på IT-fronten, der dog er genetableret, mod 
klækkeligt honorar. Har taget 3 måneder at genetablere fra nedbrud i harddisken….. 
 
 

3. Status for fællesorganisationer  
Dommerkursus i Herning d. 28/9 kl. 10, afholdes af Dansk Fåreavl. Hvem har lyst og mulighed for at deltage, 
enten/og med dyr eller som dommeraspirant? Også mulighed for at lære at se på egne dyr. Foreningens 
racebeskrivelse er opdateret. Anette kan muligvis deltage. MM lægger invitationen på Facebook til almen 
orientering. 
Fællesorganisationen havde en stand på Landsskuet, med info om foreningen. 
 
 

4. Medlemsorientering ved Allan 
Rykkerproceduren har medført 17 udmeldelser, heraf 7 gratister, reelt 10 ”gamle” medlemmer. Årsager kan 
være få eller ingen dyr, svært at komme til arrangementer m.m. Pt  65 betalende (få mangler at betale) plus 
8 gratister. Et dobbeltmedlemsskab er svære at få fat på, idet der ikke reageres via mail, MM har et 
mobilnummer, som Allan nu har fået. Den ordinære opkrævning udsendes med indkald til 
generalforsamlingen. Rykkerproceduren skal måske fremrykkes til december fremfor forår, mener Allan selv. 
MM mener, en del små besætninger stopper, vi skal være skarpere på at give medlemmerne noget, ellers 
mister vi dem. 
 
 

5. Sånenyt 
Deadline d. 8/9 2019 
 

- Indkald til generalforsamlingen d.26/10 2019. 
- Evt indslag på GF, hvor besætningen med Karakul kan beses, ejer Henrik T. Olsen i Middelfart. 

Anette er tovholder, også på sted til selve GF og frokost.  
- Vil Hans-Erik skrive noget om Indekstal 
- Dyrskueresultater ved MM 



- Vibeke sender ”Sheep are not Stupid” til  alle, evt oversættelse af særlig interessante punkter, da vi 
skal være obs. på copyright, derfor ikke en total gengivelse af artiklen 

- Måske kan Henrik Olsen skrive om Karakul 
- Hans skriver Årets gang 
- Formandens klumme 

Tina udsender indbydelse til GF, praktiske ting aftales mellem Allan og Tina 
 
 

6. Sociale medier, herunder hjemmeside 
Dommerkurset opslås på hjemmesiden, MM. Tina tjekker op på antal besøgende på hjemmesiden, og 
melder tilbage. Foregår alting på Facebook? 
 
 

7. Generalforsamlingen 
Er behandlet under punkt 5. 
 
 

8. Evt. 
Næste møde d. 15/10 kl. 20 
 
 


