Referat af Generalforsamling i Såneforeningen 29.09.2018
Deltagere: Hans-Erik Jensen, Allan Christensen, Anette og Dan Fjordvang, Hans Klindt, Bente Larsen, Tine
Attermann.

Dagsorden til Generalforsamling
Annette Fjordvang bød velkommen og takkede Tine Attermann for at lægge hus til Generalforsamlingen.

a. Valg af dirigent
Allan Christensen blev foreslået og valgt og kunne derefter konstatere, at Generalforsamlingen var rettidigt
indkaldt. Tine Attermann var referent.
b. Formandens og avlsudvalgets beretning:
Anette berettede på vegne af Mette Marie Lungholt, der var forhindret i at deltage i Generalforsamlingen.
Vibeke Bille Rasmussen var også forhindret i at deltage. Beretningen vedlægges som bilag 1.
Ingen kommentarer eller spørgsmål til formandens beretning, som blev godkendt.
Anette aflagde derefter Avlsudvalgets beretning. Beretningen vedlægges som bilag 2.
Der var efter Avlsudvalgets beretning en livlig debat omhandlende:
 De avlsmål, der kan honorere den efterspurgte slagtekrop. Her blev bl.a. nævnt, at det for Såner generelt
gælder, at forpartiet er for smalt og ligner gedekroppen. Hans-Erik kunne fortælle, at han har lavet et
bredere skulderpartier over 3-5 generationer. Eksempelvis kan Shropshire bruges til at ændre skulderpartiet.
Brede skuldre nedavles fra både vædder og moderdyr. I en besætning er hundyret det vigtigste. Vædderen
kan vælges til og fra, fra generation til generation.
 Kan man i foreningen finde fælles fodslag om avlsmål?
 Blodfornyelse bør ikke være styret af Avlsudvalget; de enkelte avlere skal selv bestemme
 Hvilken pris sælges dyrene for? Prisen på Såner er høj ift. andre racer. Der skulle (burde) være en
sammenhæng mellem dyrets index og pris.
 Webdyrplus. Kan bestyrelsen komme med anbefalinger?
 Seges’ priser for fåreholdere
Konklusionen blev, at der i kommende numre af Sånenyt bl.a. skal skrives om:
 slagtekroppen
 salgsprisen
 Webdyrplus
 Seges priser
Avlsberetningen blev efterfølgende godkendt.

c. Regnskab:
Regnskabet blev gennemgået af Allan og efterfølgende godkendt.
d. Behandling af indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.
e. Budget, herunder kontingent for kommende regnskabsår
Allan gennemgik budgettet. Omkostninger til bladet ligger cirka på det halve. Det skyldes, at blad 1 og 2 blev
slået sammen, pga. travlhed i læmmesæsonen.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Budgettet for 2019/2020 blev godkendt.
f. Valg af formand
På valg er Mette Marie Lungholt. Mette Marie modtager genvalg.
Genvalgt.
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g. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Hans-Erik Jensen og Allan Christensen. Hans-Erik modtager ikke genvalg. Allan Christensen modtager
genvalg og blev genvalgt.
I stedet for Hans-Erik Jensen blev det foreslået, at suppleanten træder ind i bestyrelsen.
Tine Attermann blev valgt.
h. Valg af suppleant til bestyrelsen
Hans Klindt blev valgt.
i. Valg af revisor. På valg er Anders Petterson, der modtager genvalg.
Genvalgt.
j. Valg af revisorsuppleant. På valg er Hanne Petterson, der ikke modtager genvalg.
Hanne Schjellerup blev valgt.
k. Valg af medlem af avlsudvalget for 2 år. På valg er Hans-Erik Jensen, som stiller sit mandat til rådighed.
Hans-Erik Jensen blev genvalgt.
l. Fastsættelse af tid og sted for næste års Generalforsamling
Lørdag den 26. oktober 2019. Bestyrelsen beslutter stedet i det kommende år.
m. Eventuelt
Anette foreslog et medlemsarrangement, hvor slagter Niels Hørlyck fra Svendborg Slagtehus kan opskære to
forskellige lam, så medlemmerne har mulighed for at se og diskutere den ”perfekte” slagtekroppen. En Såne
med en god slagtekrop og en med en mindre god slagtekrop. Derefter frokost på restauranten Martha i
Svendborg. Bestyrelsen arbejder videre med dette.
Bente Larsen foreslog, at der ved et medlemsarrangement kommer et oplæg om index tal.
Anette foreslog også, at vi i Såne Nyt går i dybden med forskellige medlemmer 1-2 gange om året.
Derefter var der en generel diskussion om:
 Kg. pris på slagtelam
 Transportmuligheder
 Foreningen på sigt
 Hvordan gør vi medlemmerne interesserede i foreningen
 Hvilke kriterier ligger til grund for at vores medlemmer har valgt Sånefår
Da der ikke var flere punkter til eventuelt, hævede dirigenten generalforsamlingen.
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