Ordinær Generalforsamlingen i Såneforeningen, 26.10.2019 kl. 13
På Hindsgavl Naturcenter
Referent Vibeke B. Rasmussen

a. Valg af dirigent
Hans Erik blev valgt
b. Mette Marie Lungholt aflagde formandens beretning
Beretning godkendt
Avlsudvalget har ikke holdt møder i indeværende år
c. Regnskab
Allan Christensen fremlagde og gennemgik regnskabet, som også er opført i Såne bladet
nr. 2, 2019
Årets overskud på kr. 9.500.- skyldes overvejende planlagte, men ikke afholdte
arrangementer, ingen omkostninger ved sidste års generalforsamling samt ikke afholdt
udgifter ved omprøver ved M3 attester.
Regnskabet godkendt.
d. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag

e. Budget, herunder kontingent for kommende regnskabsår
Allan gennemgik budget for 2020/2021, der indeholder et lille underskud, men
egenkapitalen taget i betragtning, menes det ikke være problematisk.
Indtil videre fortsætter tilskuddet til M3 omprøver. Det vil sige op til kr. 1000,- pr. avler
mod fremvisning af dyrlæge- og laboratoriekvitteringer.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
f. Valg af formand på lige år
Punktet udgår, da det er et ulige år
g. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. På valg er Anette Fjordvang og Vibeke Bille
Rasmussen. Begge modtager genvalg

Genvalg af begge bestyrelsesmedlemmer.
h. Valg af suppleant til bestyrelsen. På valg er Hans Klindt, der modtager
genvalg.
Genvalg af Hans Klindt
i. Valg af revisor. På valg er Anders Pettersson, der modtager genvalg
Genvalg af Anders Pettersson
j. Valg af revisorsuppleant. På valg er Hanne Schjellerup, der modtager genvalg
Genvalg af Hanne Schjellerup
k. Valg af medlem til avlsudvalget for 2 år. På valg er Mette Marie Lungholt, der
modtager genvalg
Genvalg af Mette Marie Lungholt

l. Fastlæggelse af tid og sted for næste års generalforsamling.
Generalforsamlingen bliver d. 26/9 2020 kl. 10. Bestyrelsen vil på et senere tidspunkt
komme med udmelding af sted.
m. Eventuelt
Problematikken omkring ”falske” negative M3 prøver og omtest blev rejst af Hans Klint.
Mette Marie gav en faglig forklaring, der udspringer af en mere sensitiv test. Testen
omfatter alle dyr i besætningen, mod tidligere det enkelte dyr, der faldt i testen.
Diskussion af rimeligheden, samt hvem er betaleren? I EU findes forskellige Maeditest,
hvorfor det danske system med en enkelt testmodel kan forekomme foreningens
medlemmer urimeligt. Tests taget i andet land anerkendes ikke.
Bestyrelsen blev opfordret til at finde en betalingsmodel, der frikender avleren for
omkostninger ved falske test. (se dog punkt e)
Vi mangler Fåreafgiftsfonden samt en stærk fælles, faglig organisation.
Vær OBS på importerede dyr, der er pt en vis interesse for nye racer, der kan medbringe
sygdomme, vi hidtil har været skånet for.
Mette Marie rejste spørgsmålet, hvad foreningens mål er, idet det er svært at samle
medlemmer til arrangementer. Følgende interessante svar kom fra medlemmerne:

-

At varetage medlemmernes interesser
At varetage, udvikle og forbedre racen
Flere kåringer
Styrke medlemmers viden om fordele ved bevidst avlsarbejde
Skal væddere udlånes gratis til avlere, i f.eks. 35 dage?
Skal der laves kollektive aftaler, hvor en række besætninger går sammen om det
bedste avlsmateriale?
- Foreningen kan gøre opmærksom på muligheden for tilskud ved naturplejen
- Registrerede besætninger får i gennemsnit 0,3 flere lam end ikke registrerede
besætninger.
Herefter takkede dirigenten for orden og diskussionslyst til de ca. 20 fremmødte

