
Referat af Såne-bestyrelsesmøde mandag den 25. maj 2020 kl. 20:00, via skype 

 
Tilstede: Mette Marie Lungholt, Allan Christensen, Tine Attermann, Anette Fjordvang, Hans 

Klindt, Vibeke Bille Rasmussen  

 

 

1. Godkendelse af referat. 

Udgår på grund af ny procedure, hvorefter referater er godkendt efter 14 dage uden indvendinger. 

 

2. Bordet rundt/siden sidst. 

 

MM: sæsonen meget lang pga. nyindkøbte rygja får, der var sent ilæmmet. Spændende afstamning, 

i lige linje fra norsk import i 1970`erne. Rygja har et meget godt temperament, og er fine at arbejde 

med, gode moderegenskaber og malker godt. Bliver nok holdt i renavl. Det er gået godt med 

Sånerne, der er kommet det antal lam scanning viste, plus 2, i alt 42 såne lam og 12 rygja lam. Det 

er opfattelsen, at interessen for racen er stigende.  

 

Tine: har fået 4 lam i marts. Et nyindkøbt karakul  får gav overraskende 1 lam. Alt går fint og trives. 

Givet ekstra mineral med selen fra februar, deraf måske det gode resultat. Overvejer at lukke to 

voksne væddere sammen, MM fortalte om pro et kontra med væddere gående sammen. Allan har 

gode erfaringer med vædder og bede sammen. 

 

Hans: alle får læmmede indenfor 2,5 uger Næsten alle vædderlam. Fra mangel på græs har Hans nu 

fået aftaler om yderligere arealer, så nu er der masser af græs. Wrap kan sagtens holde sig 2-3 år, 

brug dog det ældste først, da plastikken kan blive slidt og hullet. Hans` gutefår er anderledes at 

arbejde med end sånerne, slet ikke så selvhjulpne som forventet. Der er kommet 18 sånelam og 4 

gutelam. 

  

 

Allan : 13 lam som scannet, alt er gået fint, og læmningerne var overstået på 7 dage. Allan vejer 

lammene hver uge, dgl. tilvækst i gennemsnit ca. 400 g.  

Bruger en gammel grisevægt fra lammene er ca. 12 kg, før da en stofpose. (Godt fif) 

 

Anette: Læmningerne har strukket sig godt over 4 uger. En trillingefødsel gav 2 store lam og en 

meget lille på kun 1,2 kg, den døde senere samme dag. To flaskelam pga. af to enpattede moderdyr. 

Mistede et wenslydale lam, årsag ukendt. Der er kommet 9 krydsningslam, et karakul lam, der 

vokser langsomt i starten, dette skulle dog indhentes senere. 5 w og15 rene såner, med 

krydsningslam i alt 30 lam. 

 

Vibeke: har været i tvivl om, hvorvidt det tilbageblevne areal passede til antal dyr, 16 stk. fordelt på 

får samt gimmere fra 2018 og 2019. Det ser dog ud til at passe, dyrene er i passende huld.  

 

3. Status for fællesorganisationer 

 

Intet nyt. Raceforeningen skulle have holdt møde, hvilket blev aflyst pga. Corona. Forhåbentligt 

senere i år. 

 

  



4. Medlemsorientering ved Allan. 

 80 medlemmer (heraf 15 gratister) fordelt på 68 adresser 
 67 har betalt kontingent (inkl. 1½ gratist) (altså alle har betalt eller er meldt ud) 
 Af de 7 gratister fra sidste regnskabsår har 5 betalt kontingent, 2 har meldt sig ud 
 8 udmeldelser i alt. Allan søger af skaffe begrundelser. 

 
Banken har været lidt for ivrig til at kræve gebyrer for hævninger, hvilket Allan ellers er 

meget påpasselig med, ikke sker. Der må foretages et vist antal hævninger uden gebyr, 

problemet har været at definere nogle datoer. Efter disputs har banken tilbagebetalt kr. 40,-. 

 
 

5. Sånenyt 3/2020 

Anette vil skrive om årets gang, og om sin læmmekasse, med alt godt til fødslerne. Om 

redskaber/medicin til får.  Det er frit op til skribenten at definere indhold i de artikler, man har 

påtaget sig at skrive.  

 

Formandens klumme erstattes af, at alle i bestyrelsen skriver kort om sig selv og sit fårehold og evt., 

om hvorfor man sidder i bestyrelsen. Allan skrev i sidste blad, og Hans vil gerne skrive til Sånenyt 

3. 

Tine kommer med den næste madopskrift. 

Indbydelse til generalforsamling skal med i næste blad.  

Bestyrelsen diskuterede og besluttede at give tilskud til kåringer. Beløb pt ikke fastsat. Beslutningen 

omtales i Sånenyt 3, på Facebook, på vores hjemmeside og på generalforsamlingen. MM skriver om 

det, og slår et slag for kåringer. 

Diskussion af, hvorvidt foreningen kan anvende en del af overskuddet på at tilkøbe info om racen 

inkl. alle registrerede dyr siden opstarten, fra Seges? Prisen ligger formentlig omkring kr. 5.000,- 

Tages op på generalforsamlingen 

 

Der har ikke været nogen kommentarer fra medlemmerne, hvorvidt man udelukkende ønsker bladet 

på tryk eller som pdf, så der fortsættes med begge udgivelser. 

Der har været kommentarer på skriftstørrelsen, dvs. læsbarheden, i bladet. Næste blad bliver med 

skriftstørrelse 16 i stedet for størrelse 14. 

  

 

6. Sociale medier, herunder hjemmesiden. 

MM henviser til uheldig opsætning af racens avlsmål på hjemmesiden. Kåring bør ikke ligestilles 

med eksteriør og produktion, da kåringer ikke er et avlsmål, men et redskab til at nå de øvrige mål. 

Tine vil efter samråd med MM lave en ændret beskrivelse. 

Ligeledes vil Tine opsætte ”Arkiv”  under Nyheder på en mere logisk måde. 

Facebook kører stille og roligt med indslag 

 

7. Medlemsarrangement i foråret – Besætnings besøg hos Anette 27. juni 2020 

Ingen tilmeldinger pt. Tilmeldingsfristen er d. 20/6.  

 

 

8. Orientering fra avlsudvalget. 



Avlsudvalget skal på næste møde diskutere, hvilke tiltag fra Mødet på Foulum d. 1. februar vedr. 

Avl i små Populationer, vi kan arbejde videre med. F.eks. vædderudstationeringer? Samt tilkøb af 

registreringer fra Seges, som omtalt under punkt 5. 

 

9. Evt., herunder næste møder 

Generalforsamling lørdag d. 26/9 2020. Det bliver på Sjælland. Hans tilbyder at holde det, han bor 

på Møn. 

 

Deadline næste blad: 8/8 2020  

 

Bestyrelsesmøde på Skype: 10/8 2020 

 

 

 
Ref: Vibeke 

 
 


