Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Såneforeningen den
26.10.2019
Deltagere:
Mette Marie Lungholt, Allan Christensen, Vibeke Bille Rasmussen, Tine Attermann, Hans Klint
og Anette Fjordvang
Referat:

Anette

1. Kort præsentationsrunde
Uden referat.

2. Konstituering og forretningsorden
Konstituering
Formand:

Mette Marie

Næstformand:

Anette

Kasserer:

Allan

Webmaster:

Tine

Redaktør:

Tine

Sekretær:

Vibeke

Forretningsorden
Foreningen tegnes af formanden, og i dennes fravær af næstformanden.
Bestyrelsen giver prokura til kassereren.
Afstemninger i bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal, såfremt der er stemmelighed, er formandens
stemme afgørende.
For deltagelse i bestyrelsens møder refunderes offentlige transportomkostninger, eller bro/færge såfremt
man kører i bil. Dette er dog kun gældende såfremt Storebælt krydses. Transportudgifter i forbindelse med
eksterne arrangementer kan dækkes efter godkendelse i bestyrelsen.
Årets referater underskrives på den følgende generalforsamling.
Referater fra sidste generalforsamling og indtil dags dato er underskrevet.

3. Valg af avlsudvalgsmedlem og suppleant
Medlem af avlsudvalget:
•
•
•
•

Mette Marie blev valgt på generalforsamling og er på valg igen i 2021.
Hans Erik blev valg på generalforsamlingen i 2018 og er på valg igen i 2020.
Vibeke er udpeget af bestyrelsen og er på valg igen i 2020.
Mette Marie vil spørge Iben Dolriis om hun vil være suppleant 1 år mere.

4. Kommende bestyrelsesmøder og deadlines for Sånenyt
•

Sånenyt 3/2019, deadline 15/11-2019

Bestyrelsesmøde tirsdag den 16/1-2020 kl. 20, telefonmøde via Skype
Bestyrelsesmøde onsdag den 2/3-2020 kl. 20, telefonmøde via Skype
•

Sånenyt 1/2020 deadline 15/3-2020

Bestyrelsesmøde tirsdag den 25/5-2020 kl. 20, telefonmøde via Skype
Bestyrelsesmøde tirsdag den 10/8-2020 kl. 20, telefonmøde via Skype
•

Sånenyt 2/2020 med budget og indkaldelse til generalforsamling, deadline 8/8-2020, udsendes i
uge 35.

5. Indhold næste Sånenyt
Sånenyt 3/2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

”Strik på biblioteket” af Anette
”Jul på Golfen” af Anette
”Referat fra generalforsamlingen” af Tine
”Formandens beretning” af Mette Marie
”Avlsudvalgets beretning” af Mette Marie
”Dyrskueresultat fra Kimberskuet” af Vibeke
”Bestyrelsens konstituering” af Anette
”Generalforsamlingen/karakulfår” af Jytte Madsen
”Årets gang” sidste indlæg af Hans, 2020 skriver Anette
”Grønland” Mette Marie (eventuelt først i 2020)

6. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 16/1-2020 kl. 20, telefonmøde via Skype

