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Deltagere: Mogens N.. Mogens O., Karen, Camilla, Annette, Erik og Anne  
Fraværende:  
Referent: Anne 
 
1. Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Annette startede med at udlevere referat fra sidste møde. Mogens N. udtrykte 
utilfredshed med at der ikke var fremkommet et referat tidligere og at dette var 
uacceptabelt. 
 
Det blev konstateret at der manglede adskillige emner i referat. Annette vil undersøge, 
om der var noter der var overset. 
 
Arbejdet som sekretær diskuteredes. Annette meddelte at hun ikke kunne varetage 
opgaven. Camilla meldte sig til at skrive referat ved møder. Alle evt. ændringer til referat 
skal gå til Mogens N. Camilla/Mogens N. 
 
Anne meldte sig til at skrive referat for dette møde. 
 
Bestyrelsen om konstituerede sig således: 
Næstformand/Sekretær: Camilla Næstholdt Petersen 
Medlem: Annette Panduro 
 
Resten forblev som tidligere. Camillia opdaterer hjemmeside. Camilla 
 
Punkter blev gennemgået for udestående. 

 Manglende betalinger. Anne sørger for at sende rykkere ud. Anne 

 Kalender 2018. Karen og Camilla arbejder videre på dette. Kalender skal være gratis 
til alle medlemmer og sendes omkring juletid. Der laves et oplæg til hjemmeside Karen/Camilla 

 Container. Anne søger Sjællandske Fåreavleres Fond om betaling af denne. Anne 
 

2. Nyt fra formanden 
Mogens N. har talt med Inga om parasitkurser. Han har bedt Inga vende tilbage med et 
par datoer. 2 kurser afholdes. Et i nord og et i syd. Mogens 
 
7-8. maj deltager Mogens N. i transportkursus. Han ønsker efterfølgende at lave et 
seminar/foredrag med Nordsjællands Politi om det samme emne.  Mogens 
 

3. Økonomi 
Anne udleverede et opdateret regnskab. Ingen kommentarer til dette. 
 

4. Åben stald 
Evaluering. Besøg kunne være bedre, men i betragtning af vejret, var det ventet. 
Camilla har modtaget en klage over en besøgs-gård. Camilla taler med vedkommende og 
forhører om dette. Camilla 
 
Der skal kigges nærmere på annoncering og hvordan det skal gøres fremover.  
Forslag til lokalgrupper på Facebook, f.eks. 3600 Frederikssund osv. Dette skal deltagere 
selv gøre, men vi kan hjælpe med at foreslå det. Der brainstormes næste gang om avis 
annoncering. Alle 
 
Der skal laves skabelon til opsætning af tekst mm fra deltagere til brug på hjemmeside. Camilla 
 

5. Nyt fra udvalg. 
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Fåredage på Hedeland 2017 
Anne beretter at det har været svært at finde et andet sted. Der har været flere i spil, men 
ikke noget har lykkedes endnu. Der arbejdes videre med at finde et nyt sted. 
For 2017 blev det besluttet at tage Hedeland igen. Anne kontakter dem.  Anne 
Erik beretter at der skal tænkes på en flyveopvisning i Tune. 
Forslag til dato er: 19-20. august. Anne taler med Pia/Henriette Anne 
 
Børn og dyr på Bregentved – 1. og 2. juli 2017. 
Anne ?? (formand for Gedeunionen) har taget ansvar for at sørge for fårene også. Hun 
tager også imod tilmeldinger. Vi betaler for deltagelse. 
 
Julemarked i Remisen 
Vi kender ikke dato. Anne kontakter Karen og forhører. 
Vi skal også undersøge nærmere om muligheder for annoncering. Gennemgå medier og 
optimere dette. 
Der skal laves en FB gruppe. Camilla 
 
Roskilde Dyrskue 
Alt for få tilmeldte. I år er der 36 udstillede dyr imod sidste år, hvor der var 51 dyr. 
Der skal gøres mere for at promovere muligheden for at udstille. 
 
Camilla vil gerne afholde ”udstillerkursus” for at få flere i gang med at udstille. Camilla 
Camilla arbejder på bemanding af info-stand og hjælpere. Camilla 
Spindere er på plads. 
Klipning af får er på plads. Kasper Hansen kommer. Camilla stiller får til rådighed.  
 

6. Indkomne sager. 
Ingen 
 

7. Eventuelt. 
Delegerede til repræsentantskabsmøde i Fællesorganisationen (FO): Mogens Nyquist, 
Anne Egede og Hans Erik Jensen. 
Annette Panduro deltager automatisk som medlem af bestyrelsen i FO. 
 
Container-arbejdsdag: Vi samles (dem der kan) og laver en arbejdsdag, hvor der slås telte 
op, laves reoler mm til container. Søndag den 4. juni kl. 11.00, Langelinievej 10, 3600 
Frederikssund. 
 
Vi skal tale nærmere om fælles transport af skind og muligheder i Polen. 
 

8. Næste møde 
Torsdag den 24. august kl. 18.30 hos Erik Madsen, Pilehaven 6. Ferslev, 4050 Skibby. 
 

  


