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Så er sommeren ved at gå på held…. Eller sommer, ja det er jo nok så meget sagt. 

Hrmmm… Kalenderen siger i hvert fald stadig sommer ☺ 

 

Siden sidst. 

 

Generalforsamling. Der var lørdag den 11. marts generalforsamling, som blev afholdt på 

Køge tekniske skole. Efter er par ”tekniske” vanskeligheder med forkert adresse i 

oprindeligt oplæg på hjemmesiden, så lykkedes det alle at finde frem til rette sted. 

 

Generalforsamlingen blev afholdt i en særdeles god og positiv ånd og det var med stor 

glæde at vi kunne konstatere en stor entusiasme blandt klubbens medlemmer. 

 

Vi arbejder til stadighed for at få stablet forskellige arrangementer på benene. 

 

En af de positive input der kom efter generalforsamlingen er, at dyrlæge Inga Stamphøj har 

tilbudt at afholde et parasit kursus som vi glæder os meget til. Der er sendt invitation ud til 

dette. 

 

Bestyrelsen konstituerede sig som følger 

Formand: Mogens Nyquist-Hansen 

Næstformand/sekretær: Camilla Næstholdt Petersen 

Kasserer:  Anne Nyquist-Hansen 

Medlem:  Karen Olsen 

Medlem: Annette Panduro 

Suppleanter: Erik Madsen og Mogens Brix Olsen 

 

Kontaktoplysninger til bestyrelsens medlemmer kan ses på www.sjfaar.dk  

 

Åben Stald. Der har været afholdt åben stald påske lørdag. Desværre var vejret jo langtfra 

med os (heller ikke den dag), men de fåreholdere der havde gæster, havde sikkert god tid 

til disse og de tilbagemeldinger vi har modtaget er da, at det trods alt var en ok dag. 

 

Læmning. For de fleste vil den store læmmesæson være overstået og vi har nu fornøjelsen 

med at se lammene springe sorgløse rundt. Vi håber alle har haft en god læmmesæson. 
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Roskilde Dyrskue. Sjællandske Fåreavlere var selvfølgelig repræsenteret ved dette års 

Roskilde Dyrskue. Vi giver også hvert år en ærespræmie der blandt andet består af et gratis 

medlemskab. I år blev det vundet af: 

 

Mette Stener Hoe i Jyderup 

Hun vandt ærespræmie med sin gimmer af racen Gotlandske Pelsfår. 

 

Stort tillykke med præmien til Mette. 

 

Bregentved. Vi har også været repræsenteret med Børn og dyr på Bregentved i år.  

 

 

Næste bestyrelsesmøde er 5. oktober. 

Har du som medlem noget du ønsker behandlet så tag kontakt til sekretær eller formand. 


