
Generalforsamlingen i Såneforeningen d. 1. oktober 2022 kl 14. 

Hos Anette og Dan Fjordvang 

Hasmarkmosen 34 

5450 Otterup 

Der deltog 11 medlemmer af foreningen i generalforsamlingen. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

a) Valg af dirigent.  

Mette Marie Lungholt modtog dirigentposten, og slog fast, at generalforsamlingen er lovlig varslet. 

 

b) Formandens beretning 

 

Formanden Mette Marie aflagde beretning, og takkede bestyrelsen for arbejdet i det foregående 

år. Beretningen blev godkendt med applaus. 

 

c) Regnskab  

Allan Christensen gennemgik regnskab 2021/2022. Regnskabet kan ses i Sånenyt 2, 2022, side 7 og 

8 

Regnskabet blev godkendt. 

d) Behandling af indkomne forslag 

     1. Fra avlsudvalget foreslås en vedtægtsændring i nuværende §5a:  ”Foreningens avlsudvalg refererer til 

bestyrelsen. Avlsudvalget vejleder foreningens medlemmer om avl og valg af avlsdyr. Avlsudvalget besøger 

medlemmernes besætninger og bedømmer besætningerne eller udvalgte dyr. Omkostningerne ved 

avlsudvalgets arbejde afholdes af foreningen.” 

Foreslås ændret til:  ” Foreningens avlsudvalg refererer til bestyrelsen. Avlsudvalget består af 3 medlemmer, 

hvoraf de 2 vælges på generalforsamlingen og 1 udpeges af bestyrelsen. Alle medlemmer vælges for 1 år ad 

gangen. Er der ikke interesserede kandidater, nedlægges avlsudvalget i det pågældende år. Avlsudvalget 

arbejder med at udstikke retningslinjer for avlen med sånefår.” 

Hvis generalforsamlingen stemmer ja til godkendelsen, medfører det automatisk ændring af vedtægternes 

§ 4 til: ”Valg af 2 medlemmer til avlsudvalget” 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

2. Fra Anette Fjordvang, at foreningen yder økonomisk tilskud til medlemmer i forbindelse med kåring af 

såner. 



Udgifter til transport for kåringsdommere gør, at ellers interesserede medlemmer måske fravælger kåring 

af deres dyr. Kåringer kan være med til at klarlægge racens fortrin og udfordringer og dermed styre 

avlsarbejdet i ønsket retning.  

Praktisk tænkes f.eks. 1-2 dage med kåring i Jylland og 1-2 dage på Fyn/Sjælland på datoer, som bestyrelsen 

fastlægger. 

Efter diskussion af tilskuddets størrelse, blev det foreslået, at foreningen dækker omkostninger på over kr. 

50,- pr. fremstillet dyr til kåring. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget 

 

3. Fra Anette Fjordvang, at kommende avlsudvalg arbejder på at taste alle enkeltdyrsregistrerede såner 

med M3 ind i Kintraks og gøre en kopi af programmet tilgængeligt for alle medlemmer af 

Såneforeningen. 

PT er der indtastet ca. 2500 såner af Mette Marie og Anette over år, uden hensyn til M status, hvilket dog 

vil blive medtaget fremover. 

Ændringsforslag fra Mette Marie, at i stedet for avlsudvalget står for indtastningen, nedsættes et ad hoc-

udvalg. 

Diskussion af de tekniske udfordringer ved tastning, nedtagning og brug af data og formål. Formålet er helt 

klart er avlsarbejdet.  

Forslaget med ændringforslag fra Mette Marie blev enstemmigt vedtaget. 

e) Budget, herunder kontingent for kommende regnskabsår 

Budget 2023/24 kan ses i Sånenyt 2, 2022, side 7 og 9 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for både enkelt og dobbeltmedlemsskab af foreningen. 

Ændret procedure/analysemetode ved M3 blodprøvetagning gør, at skønnet udgift på kr. 3000,- til omtest 

ved falsk positive prøver, ikke er nødvendigt at medtage i budgettet fremover, og underskuddet i budgettet 

bliver derfor kr. 3000,- mindre 

f) Valg af formand på lige år 

Mette Marie havde stillet sit mandat til rådighed, og Anette Fjordvang meldte sig som kandidat. Anette blev 

valgt med applaus. Anette vil gerne gøre brug af bestyrelsens kompetencer, så diverse bestyrelsesopgaver 

fremover uddelegeres i højere grad.  

g) Valg af to bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: Allan Christensen, som modtager genvalg og Hans Klindt, som stiller sit mandat til rådighed. 

Der er så tre poster til bestyrelsen, da Anette nu fremover er formand. 

Allen Christensen blev genvalgt 

Liselotte Santarelli blev valgt 



Gitte Lisby blev valgt 

Mette Marie stiller sig til rådighed som ekstern konsulent og deltager i udvalgte møder 

h) Valg af suppleant til bestyrelsen 

På valg er: Gitte Lisby, som blev valgt ind i bestyrelsen. 

Morten Kaae, der ikke deltog i generalforsamlingen, men havde givet forhåndstilsagn, blev valgt som 

suppleant. 

i) Valg af revisor. På valg er Anders Pettersson, der modtager genvalg. 

Allan Petterson blev genvalgt. 

j) Valg af revisorsuppleant. På valg er Hanne Schjellerup, der modtager genvalg. 

Hanne Schjellerup blev genvalgt 

k) Valg af medlem til avlsudvalget for 2 år. 

Som følge af vedtægtsændringen under punkt d,1, vælges i dag 2 medlemmer. 

Anette Fjordvang og Nadia Zahoual blev valgt. 

l) Fastlæggelse af tid og sted for næste års generalforsamling. 

Bestyrelsen foreslår d. 7/10 2023, og at den ny bestyrelse vælger stedet. 

Den foreslåede dato ændres til d. 30/9 2023, pga. Kimbrerskuet 2023 

m) Eventuelt 

Forslag fra Nadia Zahoual om, at ny bestyrelse arbejder på at gøre kåringer offentlige. 

Forslag fra Anette Fjordvang om, at medlemmer, der missede bestilling af T-shirt inden tidsfristen, alligevel 

kan bestille. Ny bestyrelse tager det op. 

Forslag fra Gitte Lisby om, hvorvidt der fremover skal udsendes et trykt blad. Ny bestyrelse tager emnet op. 

Forslag fra Mette Marie om, at nyt avlsudvalg arbejder med racens optimum. 

Forslagene blev ivrigt diskuteret, og den nye bestyrelse tager argumenter med i det kommende års arbejde. 

 

Allan Christensen takkede på bestyrelsens vegne de afgående medlemmer, Hans Klindt og Mette Marie 

Lungholt for godt og indsigtsfuldt arbejde over mange år, og uddelte afskedsgaver. 

 

Referent Vibeke Bille Rasmussen 

  

 

 


