
Referat af Såne-bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2020 kl. 20:30, via Skype 
 

Deltagere: Mette Marie Lungholt, Allan Christense, Anette Fjordvang, Tine Attermann og Vibeke 

Bille Rasmussen  

Afbud fra Hans Klindt 

 

Referent: Vibeke 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (konstitueringsmødet den 26. oktober) 

 

Godkendt 

 

 

2. Bordet rundt/siden sidst 

 

MM: har fået scannet fårene og venter 1 trilling, 6 enkelte, resten tvillinger på nær 1 tom. 

MM deltager i temadagen Avl i små populationer på Tjele d. 1. februar, sammen med Hans K og 

Vibeke 

 

Allan: skal have scannet får om en uge, spændt på sine 8 får, kun en enkelt er farvet, er nevøs for 

manglende bedækninger, dog var der problemer med selen. Vædderen er ældre og har leveret lam 

tidligere 

 

Tine: 4 får, de to Såner er tykke, håber på tvillinger. Sånevædderen var nervøs og ikke rar at arbejde 

med, og endte i fryseren før bedækning, anden vædder af x-race blev indkøbt. Har derudover 1 

gimmer og 1 vædderlam af Karakulracen. 

 

 

Anette: hendes karakulvædderlam er rar og har gået ved 2 karakul og 4 såner, han er nem at arbejde 

med og tillidsfuld. Alle såner og karakul løbet indenfor 14 dage, 3 væddere til 10 får og 4 gimmere. 

Scannes d. 7/2 med læmninger midt april. Anette har meldt sig til markeder på Sjælland, bl.a. 

Brøndby, med vikingeudklædning, uden dyr, men medbringer skind, garn og strik. I Fynske 

Fåreavlere er der lavet et strikkekit, af forskellige garner fra forskellige racer. 

 

Vibeke: ikke meget nyt, da der ikke har været vædder til i 2019, dyrene trives på græs, og fik først 

wrap op til jul. 

 

 

3. Status for fællesorganisationer 

”Avl i små populationer” d. 1. februar, arrangør Århus Universitet, Tjele. Her deltager HK, MM og 

VR 

Dansk Fåreavl har generalforsamling d. 24/4 

Dansk Fåreavl Midt-Nord har generalforsamling d. 7/3 med indlæg om ulvesituationen og 

dyretransportreglerne ved Erik Poulsen. 

Fællesorganisationen ? 

Brancheorganisationen ? 

 

4. Medlemsorientering ved Allan 

 78 medlemmer (heraf 8 gratister) fordelt på 65 adresser 



 53 har betalt kontingent (inkl. 1 gratist) fordelt på 43 adresser (altså ca. 3/4) 

 Af de 7 gratister fra sidste regnskabsår har 3 betalt kontingent 

 2 udmeldelser, 1 nyt medlem d.d.  

 Rykkeprocedure igangsat med en reminder om betaling. 12 har betalt herefter. 

 

Det går fint med kontingentindbetalingerne, meget fint med en reminder om betalingsfrist i 

seneste blad.  

 

 

5. Sånenyt 

Næste blad kommer til at indeholde:  

 Årets gang. Anette skriver i 2020. Om garn, uld m.m.  

 MM om sit ophold og arbejde i Grønland  

 Jytte Madsen skriver en artikel om karakul efter foreningens besøg hos Henrik Traugott-

Olsen før generalforsamlingen i 2019 

 Artikel fra workshoppen Avl i små populationer, HK spørges, hvorvidt han vil skrive 

Reklame for Fårets Dag (hvem holder åbent hus? VR spørger på Facebook) 

 Formandens klumme erstattes i næste nummer af, at alle i bestyrelsen skriver kort om sig 

selv og sit fårehold og evt, om hvorfor man sidder i bestyrelsen 

 Nyt indslag vedr. opskrifter med får/lam. Vibeke starter ud, og medlemmerne opfordres til at 

indsende deres bedste opskrifter. Efterfølgende kan øvrige bestyrelsesmedlemmer komme 

med opskrifter i følgende udgivelser  

 Nogle medlemmer vil gerne have bladet på pdf. Alle vil modtage næste blad som pdf på 

mail, samt bladet i fysisk form. Ønsker man ikke mailen/bladet, kontaktes Tine, som sørger 

for det praktiske 

 Kommentar om, at seneste blad var svært læseligt. MM anbefalede, at der anvendes 

skrifttype 14 med linjeafstand 1,2  

 Omtale af medlemsarrangementet hos Anette, se punkt 7 

 

  Deadline 15/3 2020 

 

Bestyrelsens konstituering. 

Er på plads, er som sidste år og som trykt på bagerste side i Sånenyt nr. 1 2020 

 

 

6. Sociale medier, herunder hjemmeside 

Annoncer bør slettes efter 3 måneder. Referater er fremover godkendt, hvis der ikke er kommet 

kommentarer efter 14 dage. Man må gerne sende en kommentar til sekretæren om, at referatet er 

læst.  

Vibeke sender alle godkendte referater fra 2018 og 2019 til Tine, da der har været usikkerhed om, 

hvorvidt referaterne var udkast eller godkendte. 

Fremover sendes referaterne, efter Allans forslag, ud med tydelig markering af, at de er udkast. 

Indtil endelig godkendelse får de korrigerede referater fortløbende nummer. 

Alle kan lægge informationer om vigtige datoer eller begivenheder op på Facebook, for at gøre 

gruppen mere interessant og levende for medlemmerne.  

 

 

  



7. Medlemsarrangement 

Besætningsbesøg d. 27/6 2020 hos Anette, der har 3 fåreracer med meget forskellige lam. Der 

medbringes en ret af egen opskrift til fællesspisning. Allan står for kage/dessert.  

 

8. Orientering fra avlsudvalget  

Der kommer udspil efter workshoppen Avl i små populationer 

Anette ønsker fokus på uld fra karakulfårene 

 

9. Evt., herunder næste møder 

Anette om et Wensleydale vædderlam, der blev nødslagtet 3,5 mdr. gammel. Han vejede 26 kg på 

krogen, og Anette måtte overbevise slagteren om, at lammet virkelig ikke var ældre. Dog ikke 

racetypisk. Anette syntes at racen, specielt ulden, er spændende, men også speciel at arbejde med, 

da libido, lammetal og mælkeydelse ikke er så gode som ved f.eks. Sånerne.  

 

 

Næste møde: 2/3 2020 kl. 20.00 på Skype 

 

 

 


