
Foreningen for Spælsau

Bestyrelsesmøde 4. maj 2022

Dagsorden

Tilstede: Karina, Maj-Britt, Josephine, Henrik, Anne Mette

Afbud: Ulrike

Pkt. Emne Kl. Bemærkninger
1. Log på skype? 19:30 Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser.

2. Sekretær posten Anne Mette tager sekretær posten fremover.
(Dagsorden, referat, indkaldelse til møder herunder
generalforsamlingen)
Der indkaldes til næste møde i Teams. Anne Mette
sender vejledning til at bruge Teams. Møderne
indkaldes via Teams i kalenderen. Reminder og oplæg
til dagsorden en uge før i messenger gruppen.
Der har manglet en opfølgning af ting, der er sat i
gang, men som der ikke bliver fulgt op på med
tovholder og deadline. Der laves en handlingsplan og
opfølgning. (Anne Mette og Karina)
Foreningsadministrator program kan bruges.

3. Bank og gebyr Nye medlemmer af bestyrelsen skal sende ID, når vi
har valgt bank.
Karina undersøger gebyrer hos forsk banker.

3. Kørsel Skal vi ændre taksten for kørsel til racegodkendelse?
Den er pt 1,25. Vi følger Statens lave takst i 2022, der
er på 1,98 kr/km.
Bestyrelsesmedlemmer ydes kørsel til
bestyrelsesmøder og generalforsamling: Der ydes
godtgørelse i henhold til Statens lave takst i 2022, der
er på 1,98 kr/km.

4. Blad
Spælsau Nyt

Bladet udkom sidste gang elektronisk 8/11-2020. Det
udkom dengang 4 gange årligt. Der blev lavet en
rundspørge, der viste, at der ikke er behov for et trykt
blad. Der er heller ikke afsat budget til udsendelse af
trykt materiale. Der laves et nyhedsbrev efter hvert
bestyrelsesmøde. Gerne med overskrifter, der linker til
hjemmesiden med artikler. Henrik tager den del.
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5. Hjemmesiden Henrik gennemgår den i foråret. Husstands
medlemskab skal med som en mulighed.

6. Jubilæum Spælsau racen havde 40 års jubilæum sidste år.
Foreningen blev stiftet i pinsen 2003. Der blev afsat
10.000 kr. til fejring af Spælsau.
Vi vil gerne have mere dialog og tilbagemelding fra
medlemmerne.  Medlemmer kan byde ind på at lave
et arrangement. De kan søge penge til et arrangement,
der skal handle om Spælsau dyr, kød eller uld.
Ansøgning sendes til bestyrelsen via
spelsauforeningen@gmail.com inden den 1/7-22.
Arrangementer skal være afholdt i 2022. Bilag skal
fremsendes.

7 Kobber projekt Problematikken omkring kobbermangel hos Spælsau.
Spælsau udskiller kobber, da der er meget kobber i
fjeldene i Norge. Racegodkenderne mente, at mange
besætninger mangler kobber, hvilket formentlig giver
dårligere uld. En mulig kobbermangel kan måske give
flere problemer med Hæmongus. Vi vil gerne
undersøge, om der er sammenhæng med tildeling af
kobber, uldkvalitet og ormeangreb. Randi har kontakt
til DTU.

8 Flytning af racer
og raceopdeling

Det  er en udfordring, at medlemmer står med et dyr
med ukendte aner, hvis de ikke er blevet
racegodkendte. (Ca 33-50% af dyrene kan som regel
racegodkendes.)  Farvet Spælsau skal helst kåres, da
kødkvaliteten her er afgørende. Punktet diskuteres af
racegodkendere.  Vi skal have lavet nye
racebeskrivelser. Bestyrelsen skal have fastsat rammer
inden tilmelding til racegodkendelse den 1/7. Vi vil
inden så længe holde et møde, der handler om det.
(Josephine er tovholder).

9 Raceudvalget Møde i raceudvalget finder sted i slutningen af maj.
Maj-Britt repræsenterer Spælsau Foreningen.

10 Arrangementer Vi afventer tilbagemeldinger fra medlemmer vedr
fejring af Spælsau.

11 Næste møder 31. Maj om racegodkendelse og raceopdeling kl. 17.00
Bestyrelsesmøde den 14. Juni kl. 17.00


