Nr. 1 - 2020
Velkommen til 2020. Forhåbentlig er alle kommet godt ind i det nye år.
Foredrag før generalforsamling, lørdag den 14. marts.
Kl. 11.00 – ca. 12.30 Foredrag om: Klimavenlig lammeproduktion v/ Hans Ranvig
Sted: Vilvorde (RTS), Køgevej 131, 4000 Roskilde (Indkørsel via Søndermarksvej 2).
Tilmelding til Jerry på mail: jerry-lee@live.dk
Ikke medlemmer er også velkomne. Pris kr. 100,I pausen inden generalforsamlingen, er foreningen værter ved en let frokost til alle medlemmer.
Generalforsamling 2020
Hermed invitation til generalforsamling lørdag den 14. marts 2020, kl. 13.00
Sted: Vilvorde (RTS), Køgevej 131, 4000 Roskilde (Indkørsel via Søndermarksvej 2).
Dagsorden i henhold til vedtægter.
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Fremlæggelse af fremtidig handlingsplan og budget
7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter iht. § 5.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant iht. § 5.
9. Eventuelt
Ad. Punkt 4.
Indkomne forslag skal være offentliggjort på foreningens hjemmeside senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Ad. Punkt 7. På valg er:
• Mogens Nyquist-Hansen (modtager ikke genvalg)
• Erik Madsen (modtager ikke genvalg)
• Josephine Henriksen (modtager genvalg)
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hænde senest 4 uger
før generalforsamlingen (den 15. februar 2020). Mail: skovlyho@gmail.com
Efter afholdelse af den ordinære generalforsamling, vil Sjællandske Fåreavleres Fond aflægge
beretning og regnskab.
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Arrangementer:
•
•

•
•

•

11. april: Fårets dag, Påske lørdag. Har du ikke tidligere deltaget i dette arrangement, så
kontakt endelig bestyrelsen, hvis du ønsker at vide mere. Arrangementet er gratis at
deltage i. Foreningen vil lave noget overordnet annoncering.
21. april: Ormetælledag. Igen i år vil der blive lavet ormetælle arrangementer rundt
omkring på Sjælland hvor du vil have mulighed for at få tjekket en ormeprøve fra dine får
og få en forhåndsmelding om det er tid til at give ormekur. Se nærmere på hjemmesiden
omkring tilmelding mm.
27.-28. juni: Bregentved skue. Det er gratis at deltage med dyr. Foreningen betaler gebyr.
Vil du vide mere, så kontakt bestyrelsen.
22.-23. august: Fåredage i Frederikssund. Igen i år afholdes Fåredage på vikingepladsen i
Frederikssund. Her har du mulighed for at fremvise dyr eller sælge dine varer. Der vil være
forskellige arrangementer disse dage. Samtidig er det muligt at smage forskellige fåre
produkter. Kontakt bestyrelsen hvis du har interesse i at deltage.
28.-29. november: Julemarked i Remisen. For 31. år er der julemarked i remisen. Er du
interesseret i at have en stand der, skal du kontakte bestyrelsen, der så vil henvise til
udvalget.

Hold øje med vores facebook side – der kommer jævnligt nye arrangementer:
https://www.facebook.com/groups/156472321378567/
Klientaften om får.
Torsdag den 27. februar 2020 kl. 18.00-20.00
Arrangeret af: Evidensia Faxe Dyrehospital, Industriparken 11, 4640 Faxe

Se nærmere om det på link nedenfor:
https://www.facebook.com/events/3959590560733378/
Næste bestyrelsesmøde afholdes 24. marts.
Har du punkter du ønsker behandlet på bestyrelsesmøde, kan disse sendes til:
bestyrelsen@sjfaar.dk
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