
Referat af bestyrelsesmøde i Såne foreningen den 24.9.2018 
Deltagere: Mette Marie Lungholt, Hans-Erik Jensen, Allan Christensen, Tine Attermann og Anette 
Fjordvang 

Fraværende:  Vibeke Bille Rasmussen 

Referat:  Anette Fjordvang 

1. Generalforsamling 
Der er indtil videre meget få tilmeldte til årets generalforsamling, det er usikkert om det skyldes, at det er 
en dårlig dato, at generalforsamlingen skal afholdes i Jylland eller at der ikke er noget fagligt på 
programmet i år. 

Ansvarlig for frokost og drikkelse: Tine Attermann 

Dirigent: Allan Christensen 

Sekretær: Tine Attermann 

Næstformanden læser formandens og avlsudvalgets årsberetning op: Anette 

Ansvarlig for underskrifter af sidste 2 års bestyrelsesmøde-referater (kun dem, der deltager til GF): Anette 

Mette Marie sørger for at få afleveret Formandens klokke, referater, mapper mm til Anette 

Bestyrelsen vil foreslå, at næste generalforsamling afholdes den 26/10-2019 og at medlemmerne, som 
deltager til generalforsamlingen, lader det være op til bestyrelsen at vælge sted. 

Bestyrelsen har besluttet, at der ikke afholdes et konstituerende bestyrelsesmøde lige efter 
Generalforsamlingen, som vi ellers plejer. I stedet mødes den nye bestyrelse kort efter 
Generalforsamlingen og det konstituerende bestyrelsesmøde afholdes i oktober via Skype. 

2. Eventuelt 
Bente Larsen har skrevet til bestyrelsen og foreslået at emnet: ”Afsætning af lam” tages op på et senere 
generalforsamling. I bestyrelsen blev der talt om, at det er meget regionalt, om der er problemer med 
afsætning af lam og at det er meget svært at sige noget generelt om emnet. Derfor har vi valgt i 
bestyrelsen, at der skrives noget om emnet i næste Sånenyt. 

I bestyrelsen snakkede vi om, hvilke problematikker nye medlemmer kunne have og om vi, som forening 
kunne være behjælpelig med evt. løsninger. Anette fortalte, at hun i Erfagruppen Nordfyn ofte hører 
beklagelser over de mange regninger og forundring over, hvad man betaler til og hvorfor. Derfor har vi 
valgt i bestyrelsen, at der skrives noget om, hvad man som fåreejer betaler til og hvor ofte (og evt med et 
eksempel på en mindre besætning, hvor meget, man så betaler om året). Stikord: besætningsopkrævning 
fra Seges, dyrevelfærd, Webdyr plus. 



Anette fortalte også, at hun ofte hørte om problemer med at bruge Webdyr, derfor har bestyrelsen 
besluttet, at vi vil prøve at lave nogle vejledninger til brug af Webdyr med screenshots.  

 

Næste bestyrelsesmøde: 

• Vi afholder et kort orienterende bestyrelsesmøde med den nyvalgte bestyrelse lige efter 
Generalforsamlingen den 29/9-2018. 

• Derefter afholder vi et konstituerende bestyrelsesmøde en af følgende datoer: 10/10, 
24/10 eller 31/10- 2018 kl. 20 telefonmøde via Skype 
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