
Såne-bestyrelsesmøde tirsdag den 29. januar 2019 kl. 20, via skype. 
En del besvær med at få etableret forbindelse 
Deltagere: Mette Marie Lungholt, Anette Fjordvang, Hans Klindt, Allan Christensen, 
Tine Attermann, Vibeke Bille Rasmussen 
 
 
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt med Hans’ bemærkning om stavning af sit navn. Flere i bestyrelsen havde ikke modtaget 
tidligere udsendt referat, Anette har gensendt i dag 
 
 
 
 
2. Bordet rundt/siden sidst 
Udenfor referat, dog en fortælling om et hvidt sånelam fra Hans Klindt 
 
Mette M har snakket med en karakul avler, der havde fået lyse lam.  
 
 
 
3. Status for fællesorganisationer 
MM har ikke hørt noget fra nogen. DF har generalforsamling 30/3 2019 på Bygholm.  
Fællesorganisationen Får har generalforsamling førstkommende weekend. 
MM forklarerede historien om DF, afgifter, fondens historie, og fnidder og fraktioner i 
organisationen. 
 
 
 
 
4. Medlemsorientering ved Allan 

• 86 medlemmer (heraf 7 gratister) fordelt på 72 adresser, heraf 14 dobbeltmedlemmer 
• 39 har betalt kontingent (inkl. 1 gratist) fordelt på 32 adresser (altså knap halvdelen) 
• Af de 13 gratister fra sidste regnskabsår har 3 betalt kontingent 
• 2 (måske 3) udmeldelser 
• Ikke begyndt rykkeprocedure endnu 

 
Medlemsoversigt kommer inden længe 
 

 
5. Sånenyt (nedenstående indlæg fremkom på sidste møde) 

• Vejledning i brug af 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) 

 
MM beklagede sin dårlige pc ang. opsætning af bladet, og tiden, der er knap. Andre indlægsholdere 
er på plads. Bestyrelsen får bladet til gennemsyn, før det går i trykken. Bliver kaldt nr. 1 2019 
 
 
6. Sociale medier, herunder hjemmeside 
Vibeke: kan vi slette annoncer efter x mdr., trist med næsten 2 år gamle annonce. Læses annoncer? 
Har vi tidligere aftale om slet. Tine spørger Hans Erik. Vi vil gerne slette 3 mdr. efter oprettelsen. 
 
Hans Erik står som medlem af bestyrelsen, og Hans K er ikke med. Tine retter. 
Nyhedsbrev max 1 gang månedligt, sidste gang 2018 efterår. Webmaster lægger op, når der er info 
om kurser eller lign. 
 
Dyrskuer: MM står som opdrætter og ejer af de udstillede dyr, Vibeke står ”bare” som ejer, Tine 
retter. 
 
På Hitlisten under Anette optræder MM`s telefonnummer, det er ikke lykkedes at rette efter 8 år! 
 
Ellers ros til hjemmesiden, den er flot😊😊 
Hans: kan der søges efter såner på google? Det er tilsyneladende et større teknisk problem. 
 
7. Medlemsarrangement i foråret, herunder slagtekroppe. 
Afsætning af lam er et problem for nogle, der ikke har faste, private aftagere. 
Den gode slagtekrop. Vi vil gerne høre om eventuelle forskelle på slagternes opfattelse af den gode 
slagtekrop.  
Kan slagternes holdning til såne slagtekroppen ændres, eller skal avlerne i f.eks. Nordjylland bare 
have andre racer, så lammene kan afsættes? 
Hvad kan lam indbringe ved salg til private, og skal antal får tilpasses, hvad der kan sælges? Hvad 
vil det betyde for avlsarbejdet? 
Bedste salg er tilsyneladende at sælge til købere i København, grønne forbrugere, lokale 
restauranter, hvor den nære historie om racen, opvækst og omsorg for dyrene sælger. Lokale etniske 
miljøer kan også være aftagere.  
MM har tidligere forsøgt at klassificere egne slagtelam, men ikke længere.  
 
Kan det lade sig gøre at finde to lam til slagt til arrangementet til foråret, hos slagter Hørlyck? MM 
kan levere et årslam. Opgaven er at se (og smage?) forskellen på en såne og en kødrace. MM taler 
med Hørlyck. 
Muligvis kan købes en texel, eller slagteren har en. Vi forhører, om slagteren kan søndag d. 28/4, 
alternativt d. 11. eller 12/5 
 
 
8. Orientering fra avlsudvalget. 



Intet nyt. 
Forslag fra Anette: er karakul ønskelig til blodfornyelse, der skulle være en besætning, der snart 
opnår M3 status. 
 
 
 
9. Evt. 
Ekseptionelle gode avlsdyr – med høje indekstal? Hvad betyder noget for købere af avlsdyr? 
  

Vedr. Kåringer: bedste får i hver besætning får et foto på hjemmesiden. Bedste dyr på tværs af 
besætningerne får en præmie. Dyr, der skal kåres, skal være minimum to år og klippet. Der kommer 
fotos af de allerede nu kårede får fra to besætninger på hjemmesiden. Findes der dommere nærmere 
avlerne på Sjælland, der kunne udføre kåringer? Pt. er Henning Nielsen og Henning Pedersen 
bedste bud på kåringsdommere, de har en kolossal erfaring. 
 
Anette skal i uge 5 i fotostudie med et par såner, det bliver vist på fotografens hjemmeside. Vandt et 
fotokonkurrence. Må gerne anvende billederne med angivelse af ophav. MM skal ind med 5 katte!! 
(Vi glemte at få fotografens navn og hjemmeside, så vi kan se vidunderne) 
 
Anette skriver en artikel i Sånenyt nr. 2 2019 om eventen. 
 
 
 
Tine efterlyser fotos til forsiden af Sånenyt og til hjemmesiden 
 
 
 
 


