SJÆLLANDSKE FÅREAVLERE

Hej alle
Hermed indkaldelse til bestyrelsesmøde torsdag den 24. august 2017 klokken 18,30 hos Anne og
Mogens Langelinievej 10, 3600 Frederikssund, mobil 61784743

DAGSORDEN
1)

Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Gennemgang af de forskellige punkter og hvilke der er fulgt op på.
Parasitkursus med Inga flyttes til Rønnede (da Inga synes det er for langt væk og hun gør det uden
vederlag).
Fåredage - aflyst pga. manglende udstillere. Der undersøges rygter om interesse for Ryegård.
Stadholder og interesserede skal findes og engageres så der er flere med i udvalget end bare Anne.
Camilla tager kontakt om Anne B ang. Bregentved i år.
Remisen - Karen Christensen (stenmarksgård) bliver kontaktet af Karen, som bliver bindeled mellem
bestyrelsen og udvalget for Remisen.

2)

Nyt fra formanden,
Brancheorganisationen får og geder - der er sendt indbydelse ud til deres generalforsamling +
seminar.
Fællesorganisationen - der sker ikke mere - der er ikke opkrævet eller indkaldt til Generalforsamling.
Dansk Fåreavl - Nordjylland er også ved at melde sig ud, men der er alligevel flere tiltag fra
formanden som sendes ud løbende.
Nyhedsbrevet - Mogens får det ikke lavet pga. manglende tid. Anne overtager nyhedsbrevet.
Poser til teltstænger er lavet og stængerne er svejset.
Mogens rykker Richard igen for alle de stænger, der mangler til grinderne.

3)

Gennemgang af regnskab
Der er ikke de store ændringer - regnskabet bliver sendt rundt i den kommende uge.

4)

Bordet rundt
Anne - begynderkurset - det skal være helt nede på jorden. Materiale tilsendes fra Fynske
Fåreavlere. Ulven kommer - foredrag af Peter Helen (efter oktober)
Mogens kontakter Inga og sin egen dyrlæge/ Seges om de nye værdier, der er sat for godkendelse
af Maedi.
Dommeruddannelsen for får er for mangelfuld og ikke synkroniseret nok.
Mogens - stor succes med at lave bod og sælge kødvare
Karen - aflyst arrangement pga. manglende deltagere. Ærgerligt, at der ikke er mere opbakning.
Mogens N + Erik - springer over

5)

Dato for næste bestyrelsesmøde.
5. okt. 2017 hos Camilla kl 18.30

6)

Eventuelt

Hilsen
Mogens
61784743

