Møde over nettet. I uge 3 2022

Dagsorden til bestyrelsesmøde.
1. Samarbejdsmøde på Fyn. Vedhæftet brev.
Richard ønsker om et bredt fællesskab især politisk. Hans Erik deltager med et åbent sind. Han ser
dog problematikken omkring det er de samme som de foregående paraply organisationer. Vi skal
støtte op hvis de kan nå til enighed.
Vi mangler noget økonomi især nu da fåreafgift fonden er nedlagt, men spørgsmålet er om den
splittede fåreavlerne mere end den samlede dem.
2. Generalforsamling
5. marts i Rønnede. Kl. 10
Valg. Beretning, regnskab. Budget
Richard – Genopstiller, Hans Erik – Genopstiller, Josephine – Genopstiller ikke. Richard vil spørge
Karen om hun vil stille op. Der skal vælges 2 suppleanter. Der skan evt. opfordres til at stille op til
bestyrelsen.
Bodil prøver ar stille regnskabet op, og får fat i vores revisor inden generalforsamlingen.
Bodil og Richard laver et budget.
Der blev ikke overskud på julemarkedet i 2021.
Reklame allerede til fårets dag og fåredagene til julemarked.
Dirigent
Hans Erik
Forplejning, underholdning.
En halv time introduktion til holistisk afgræsning Josephine spørger Lisbeth. (økonomi også)
forberedelse til besøg hos Lisbeth til sommer.
Inga har en god kontakt til en der har sandwich – og Inga sørger for dette. Vi betaler for kaffen
denne dag.
3.

Udadvendte arrangementer som også fremmer salg fra de deltagende
Fårets dag
Josephine lægger et opslag på facebook og opslag til nyhedsbrevet og samler en liste til
videresendelse evt. egen reklame.
Dyrskuet
Skal foreningen være en del af dette? Udstillerne står for dette… Der bliver givet en
ærespræmie til 800-1000 kr.
Bregentved
Josephine og Jerry er ved at opstarte et voksen dyrskue med bedømmelser. Sjællandske må
meget gerne deltage.

Fåredag
Vi er i tvivl om hvilke muligheder og hvor mange hænder vi har til dette. Vi skal undersøge
om muligheden for at holde det på Vikingepladsen, nu da foreningen har flyttet adresse.
Husk ar bestille vagter til om natten. Vi beslutter efter generalforsamlingen, når vi har set
hvilke hænder der er til rådighed.
Julemarked
Vi håber og forventer at dem der stod for julemarkedet, stiller op igen i år.
4

faglige arrangementer
Medicin håndteringskursus
Inga holder det i bero indtil der er lidt mere åbent i forhold til Corona. Vi genoptager
forberedelserne når vi åbner op.
Læmning i teori
Inga vil gerne stille op til kursus, men er i tvivl om der vil være deltager.
Læmning i praksis
Vi håber at David vil lukke op til foråret
Besøg på spinderi
Bodil har snakket med det vilde spinderi og vil gerne laver aftalen. Bodil finder ud af hvornår
og hvordan.
Besøg slagtehus og se slagtekroppe
David arbejder på Stensved slagtehus og Hans Erik vil gerne samarbejde omkring dette. Vi
afventer efter Corona (David og Inga). Evt. et 2 dags arrangement gerne i efteråret hvor der
kommer mange forskellige dyr.
Græsmarken Slættidspunkt i forhold til græsudvikling.
Richard og Josephine aftaler nærmer
Græsmarksstyring med fold skifte
Holistisk afgræsning. Uffe Worm eller Lisbeth

Kontrol af lammenes tilvækst.
Slagteklar til oktober. Veje lam for at kontrollere tilvæksten. Bodil og Richard arbejder videre.
Ormetællings kurser.
Inga og Hans Erik er klar og finder datoerne.
Mineraler og deres betydning Josephine
Josephine vil gerne lave noget senere på året

Klippekursus. Huld bedømmelse og klovpleje.
Hans Erik vil gerne kontakte David om, hvorvidt han vil holde sådan et kursus.
5 Nyhedsbreve. Måske samarbejde med øvrige foreninger efter mødet på Fyn.
Gerne i samarbejde med team fårerådgivning og de andre Fåre organisationer
Vi skal passe på med ikke at få sendt for meget ud fra andre organisationer.

6. Nødhjælpskasse i forbindelse med læmning
Skovhuse Fåregrej eller andre.
Evt. Leif og Inga har også. Dette tilbud skal bredes ud.
Hans Erik Laver en liste over hvad læmme kassen bør indeholde, nødhjælpskassen er kun når
der opstår nød.
Andre emner
Laboratoriesituationen: Der er et nyt laboratorie der er oppe at køre og maidi testene kører
allerede. Desværre kører klovsygetestene slet ikke og det vides ikke hvornår og om det kan
komme op at køre.
Abort undersøgelse: Inga mangler at det er mere konkret og har kontaktet med
fødevarestyrelsen og de skulle vende tilbage på mandag.
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