
Hej alle

Til vores bestyrelsesmøde 19. Januar 2021, klokken 19:00

Sted: teams

Klokken 19:00

Evt. afbud tlf. 6178 4743

Deltager: Anne, Richard, Noomi, Inga, Josephine

DAGSORDEN

1) Kom igennem på Teams, deltagelse

2) Gennemgang af referat fra sidste møde – 
De rettelser der er er rettet 

3) Orientering fra formanden – Godt nytår. Noomi og Anne har sendt opkrævninger 
ud via foreningsadministrator. Noomi har fået adgang til banken.

4) Økonomi.

Noomi har fået de sidste bilag på plads. Richard har søgt på fonden – Noomi 
spøger efter om vi har fået svar. Det har vi og Noomi skal sende regningerne til 
fonden. Der er søgt om 1937,5 kr. og den er godkendt.
Fremadrettet koster det 950 plus moms at leje lokaler hos østdansk 
landboforening.
Noomi snakker med Mogens

     
5) Nyt fra bestyrelsesmedlemmer 
 De falske positive maedivisna prøver – Anne vil tage det op med Erik Rattenborg 

Inga har kontaktet Erik og har bedt om agtindsigt for og se om der er nogle der er 
positiv med den nye men ikke med den gamle der ikke var en falsk positiv. Inga 
og Anne fortsætter kontakten til de forskellige instanser.

 Vaccine mod heamoncus. Inga har I efteråret søgt om despention. Hun fik nu 
svar og det kunne nu skaffes. Hun ville se om der kan saneres for det i små 
besætninger. Kan vi udrydde det i små besætninger. Anne anbefaler at sende 
projektet ud til medlemmerne.



 Mulighed for at få rådgivningsteamet nyhedsbrev til vores medlemmer – Richard har 
snakket med rådgivnings teamet om at sende deres nyhedsbrev til fåreforeningers 
medlemmer. 
Noomi mener at hvis man er interessere så kan den enkelte medlem selv melde 
sig ind. 
Inga og Richard mener at jo mere vi kan sende ud jo bedre.
Anne ville gerne at vi deler vores nyhedsbrev med de andre lokal/race foreninger. 
Vi stemmer for at vi deler vores nyhedsbrev til de andre foreninger og ser hvad 
der sker. Richard og Anne står for det.

 Richard har snakket med de forskellige rådgiver og de ville gerne fortsætte med 
undtagen af Annette. Richard ønsker at de bliver mere synlige og bliver midtpunkt 
i noget lokalt som eks. Ormeprøvedage. 
Vi skal gøre mere ud af at gøre de forskellige rådgiver mere synlige og evt. sende 
dem på forskellige kursusser.
Noomi har forstået at de frivillige rådgiver er der på basis af deres personlige 
viden. 
Anne mener at det ville være godt at de frivillige rådgiver kommer på kursus og så 
holder videns dage.
Anne synes at der skal være et link på forsiden af hjemmesiden og vi laver et 
opslag på nyhedsbrevet og henviser til dem mere i nyhedsbrevet.
Der er lavet en brevkasse på hjemmesiden. Om den er benyttet, er vi ikke 
opdateret på.
Vi skal opfordre til flere rådgiver – Josephine melder sig.

6) Opgaver i bestyrelsen og fordeling

a. Forretningsorden – vi tager den næste gang.

7) Indslag til nyhedsbrev
Richard har noget liggende på computeren. Han har noget om 
afgræsningssystemer osv.

8) Generalforsamling i en Corona tid
Den skal afholdes inden udgangen af April, men vi er i en særlig situation så vi 
kan tillade et vi i første omgang udskyder den til i slutningen af maj. Den 29. maj 
2021



9) Fremtidige arrangementer
 Vinterfodring – Richard og Josephine november/december. Det er udsat og 
Richard laver det i et nyhedsbrev….
 Lemme dage – teoriaften februar – udsat… evt. til 2022 – Richard vil sætte et 
opsat ”drejebog” 
 Lemme dage praktisk midt april, - vi afventer situationen
 Inga vil lave videoer om det praktiske
 Richard og hans har lavet en bog der hedder flere gode lan
 Slagtehus – november
 Parasitdagene – Inga har booket disse dage hos landbocenteret 1/5, 5/6, 3/7, 
7/8, 4/9, 2/10. vi skal have flyttet 2 til Hillerød. Og 2 til Vestsjælland. Vi finder en 
plan for hvornår de skal afholdes hvor. Der skal tilbydes kaffe og ikke sandwich. 
Tilmelding hos Inga senest onsdag. Minimum deltager: 10.
 Påske lørdag 3. april tilmelding med i nyhedsbrevet (faretsdag@gmail.com) 
(note: sidste tilmelding i 2019 var omkring den 15. marts og påske lørdag var 
dette år 11. april)
 Fåre dage aflyst 2020. fåredage 2019 blev afholdt på vikingepladsen i 
Frederikssund og der var både indendørs og udendørs arealer. Forholdene er 
gratis men der skal bestilles vagter og de skal bestilles i forvejen. Noomi vil gerne 
være med til det praktiske. Vi laver en arbejdsgruppe med Noomi, Anne og 
Josephine.
28-29 august 2021

10)Dato for næste bestyrelsesmøde. 
2. marts 2021 – teams i første omgang
4. maj 2021

Generalforsamling 29. maj 2021

11)Eventuelt
Dyrevelfærdslovene – halekupering af lam?? Er det en dårlig ide at halekupere lam 
Inga har snakket med KU om at kigger på at David halekupere lammene for at se 
om der er noget konkret i at fordelene er større end ulemperne i forbindelse med at 
vi påfører dyrene noget der gør ondt. 
David er indstillet på at lade vær med at halekupere 100 lam som et forsøg.



Richard spøger Anne om de er flyttet og om de kan tage containeren med. De er 
ikke flyttet og har ikke plads til at tage den med når de flytter. Noomi vil undersøge 
muligheden for at den evt. kan stå der?? Vi tager problemet op når det opstår. 

Hilsen 

Josephine Henriksen


