
Hej alle

Til vores bestyrelsesmøde 25. november 2020, klokken 19:00

Sted: teams

Klokken 19:00

Evt. afbud tlf. 6178 4743

DAGSORDEN

1) Kom igennem på Teams, deltagelse og klarlægning med Hans-Erik omkring 
hjemmesiden
Hans Erik bringer dette op:

 Hjemmesidens ejerskab ligger hos forrige ejer. 
 Nye medlemmer sendes til kasser og ikke formand. 
 Skal der adresse og mail og tlf. på bestyrelsen?
 Hans Erik mangler referater fra generalforsamling fra 2019 og 2020. 
 Bestyrelsen skal kigge på de frivillige rådgivere. 
 Hans Erik vil gerne lave en form for brevkasse men med et andet navn. Og 

forklarede ideen bag.
 Hans Erik vil også gerne vil lave ”det der sker” lige om lidt – en ”husker” 

liste med de små ting. 
 Der er ændret lidt på nyheder og tilføjet flere links.

Der skal laves mail-alias. Hans-Erik orienterer om at dette allerede findes.
Noomi – har lidt problemer med at finde rund på hjemmesiden. Hans Erik – finder 
en løsning så det bliver nemmere at finde rundt

Der er stor tak fra bestyrelsen for det arbejde Hans-Erik har lagt i hjemmesiden 
indtil nu.

Hans-Erik takker af. Det aftales at bestyrelsen behandler spørgsmål og svarer 
tilbage til Hans-Erik.

Bestyrelsen behandlede derefter hjemmeside spørgsmål:
 Hjemmesiden overdrages til foreningen, så man undgår hele tiden at skulle 

skifte ejer. Anne sørger for dette.
 Nye medlemmer sendes til kassereren fremover.
 Alle er ok med at stå med mail og tlf. nr. på hjemmesiden.



 Josephine sørger for at få fremsendt referater.
 Richard kontakter de frivillige rådgivere for at få en status. På hjemmesiden 

sættes de rent praktisk sammen med en ”brevkasse”. Bestyrelsen er enig i 
forslaget og beder Hans-Erik arbejde videre med ideen.

2) Orientering fra formanden
Der er ikke noget nyt.

3) Konstituere bestyrelsen efter Jerry er fratrådt
Anne – Formand
Richard – Næstformand
Noomi – Kasserer
Inga – Bestyrelses medlem
Josephine – sekretær 

Josephine sørger for en gave til Jerry

4) Gennemgang af referat fra sidste møde

5) Økonomi.
Vi har et overskud på 16.000, -
Noomi har ikke fået adgang til banken endnu. Anne har sendt det, men Noomi har 
ikke modtaget noget endnu. Anne sender det til Noomi igen.

Der var spørgsmål til medlems kartotek og hvem der opretter, vedligeholder mm.
Vi finder et tidspunkt hvor vi kort ser på hvordan det fungerer i 
foreningsadministrator.

6) Opgaver i bestyrelsen og fordeling

a. Forretningsorden
Anne sender den rundt igen. Vi skal alle komme med input til den. Den 
skal diskuteres på næste bestyrelsesmøde. Alle tager stilling til den og 
kommer med forslag.

7) Indslag til nyhedsbrev
Richard har sendt ”fodersnak”. Anne sender den ud med det nyeste nyhedsbrev.



Richard vil lave en opfølgning som skal sendes ud i midten af december. 
Sammen med et ønske om god jul.

8) Gratis medlemskab. reglerne herom.
Det blev besluttet at nye medlemmer fremover får gratis medlemskab det første 
kalenderår.

9) Reglerne omkring kørselsudgifter
Kørsel blev diskuteret og det blev besluttet at vi fremover bruger statens laveste 
takst. Det indskrives i forretningsorden.

10)Evaluering af parasitdage
Vi er enige om Inga skal have 800,- plus moms pr dag samt kørsels til statens 
laveste takst.
Vi fortsætter med at lave parasitdage. Inga foreslår 6 gange i alt. 2 gange i hver 
”region”. 2 gange i Rønnede, 2 gange i Vestsjælland og 2 gange i hovedstaden. 
Inga finder 6 dage i det nye år og Richard hjælper med at fordele og kontakte div.

11)Evaluering af spørgeskema udleveret ved parasitdagen
Der er mest interesse i orme tælledag.
Men ellers er der interesse i alle de fremtidige arrangementer. 

12)Definition på vores målgruppe
Richard – dette har betydning for sprog og hvor medlemmernes viden er, når der 
skal skrives artikler. 
Målgruppen er den lille fåreavler,
Noomi – mener at fodring osv. er lige vigtigt for den lille som for den store 

13)Nyt fra bestyrelsesmedlemmer 
Inga orienterer om Maedi test. Der er flere der får falske positive igen. Anne 
beretter om et møde hos Seges for et par år siden. Der er ikke som lovet fulgt op 
fra Seges side. Anne forsøger at undersøge hos Dansk Fåreavl.

14)Fremtidige arrangementer
 Vinterfodring – Richard og Josephine november/december.
Corona – situation vi skyder den.
 Læmmedage – teoriaften februar
 Læmmedage praktisk midt april



 Slagtehus 
Vi trækker vejret og ser situationen an til efter forsamlingsforbuddet er mere end 
10.
Inga og børn vil gerne lave læmmeopslag til Facebook.

Anne har spurgt Agrovi om leje af lokaler i Hillerød – prisen er 1500,- 
Richard har en aftale på 750,- for leje af lokaler i Rønnede.
Vi mangler Selandia Slagelse / Vkst Sorø. Richard tager fat i Vkst.

15)Dato for næste bestyrelsesmøde. 
19. Januar Josephine måske…

Generalforsamling 20. marts

16)Eventuelt

Hilsen 

Josephine Henriksen


