
 

 
 

SJÆLLANDSKE FÅREAVLERE 
 

 

 

Hej alle 

Hermed indkaldelse til bestyrelsesmøde torsdag den 7. december klokken 18,30 hos Erik Madsen 

Pilehaven 6, Ferslev 4050 Skibby Mobil 53 60 44 50 

Evt. afbud senest den 5. december til Erik 

 

 

                        

 

 

                                 DAGSORDEN 
1) Referat fra sidste møde  

Godkendt 

2) Orientering fra formanden 

Annette har valgt at træde ud af bestyrelsen og Mogens Brix træder som 1. suppleant ind i stedet.  

3) Gennemgang af regnskab 

Der er store ændringer i indtægten for Remisen i forhold til sidste år.  

Det vedtages at inventar bliver værdisat i regnskabet for gennemskuelighed og liste over inventar. 

Containeren bliver sat ind i regnskabet som et aktiv.  

4) Kontingent 

Der skal oprettes så man skal skrive adresse ved indmeldelse til foreningen. + Fårerace + udstille. 

½ års kontingentet forsvinder - så man altid min betaler 250 kr. uanset indmeldingstidspunkt. 

Ydermere kan rabat ved arrangementer kun opnås efter min 1 års medlemskab.  (husk at rette på 

hjemmesiden) 

5) Bordet rundt 

Erik: Mangel på kød og frokost på Remisen - Henriette og Flemming arbejder videre på at lave noget 

madudsalg og kød/skind udsalg.  

Skind fra Tranås havde været dårlige - men udvælgelsen og saltningen er generelt for dårlig. 

Mulighed for at Mogens Brix kunne holde et saltningskursus. Der er for mange skind der går til pga. 

fejl i saltning. Forslag om gratis for medlemmer og 50 kr. for ikke-medlemmer.  

Anne: Generalforsamling - dato skal findes (60 dage før på hjemmesiden) Lørdag d 17. marts 2018 - 

dato, dagsorden, på valg - Karen, Mogens Brix og Mogens N.  

Maedi - Dansk Fåreavl har mistet ”grebet” om Maedi i forhold til Seges. Der er dyrlæger som har talt 

på vegne af Dansk Fåreavl som de ikke havde beføjelse til. Der mangler stadig informationer til dem, 

der er med i det frivillige Maedi program og Anne N prøver at kontakte Bjarne W for Dansk Fåreavl 

igen.  

Mogens N: Repræsentantskabsmøde med Fællesorganisationen 29 okt. 2017. Fællesorganisationen 

er blevet en foreningsorganisation (erfa) hver medlemsforening betaler 100 kr for at være med. Så 

skal der udveksles kurser + erfaringer m.m. Referat fra mødet sendes rundt. 

Camilla: 

Foredrag om ulv?  

Anatomi kursus  

Klippekursus 



Kursus snak 

Karen: Remisen havde lidt lidt under Black Friday. Men udvalget var fint ifl Karen Christensen.  

Der har været en del uvished omkring godtgørelse i forbindelse med udvalgsarbejdet. For bestyrelse- 

og udvalgsarbejdet honoreres kun kørepenge.  

Hedeland - Ryegård (Anne kontakter Lotte) Majbrit Bylow - arrangementsansvarlig. 

6) Dato for næste bestyrelsesmøde. 

18-01-18 hos Karen og Mogens, Agervej 3, Bjergsø, Hørve kl 18.30 

7) Eventuelt 

Til næste møde: 

Påske lørdag - Fåretsdag  

Forretningsorden 

Generalforsamling 

 

 

 
 

Hilsen 

Mogens 

61784743 

 

 

 

 


