Foreningen for Spælsau
Bestyrelsesmøde 18. januar 2021
Dagsorden
Tilstede: Karina, Gustav, Maj-Britt, Henriette, Josephine
Afbud: ingen
Pkt.
1.

3.
4.
5.
6.

Emne
Log på skype? Godkendelse af
dagsorden og evt. tilføjelser.
Bordet rundt, hvad har vi
arbejdet på siden sidst
Regnskab
Generalforsamling
Facebook
Racegodkendelse

7.

Næste møde

2.

Bemærkninger

Brev fra josephine
Ny typebeskrivelse af Farvet spælsau.

Egne noter til referat:
1. Godkendt.
2. – springer dette over for at komme hurtigere igennem til de mere væsentlige punkter.
3. Sendt til Revisoren Peter, fået svar i dag. Vil gerne se bilag vdr. Hjemmeside. Camilla har
hjemmesiden i hendes navn. Vi vil arbejde på at få skrevet det over i foreningens navn. Vi
skal benytte de penge vi har stående til medlemmerne. Skal have godkendt regnskabet
med underskrifter. Der skal sendes regnskab ud til medlemmerne sammen med
indkaldelsen til Generalforsamlingen anvender foreningsadministrator.
4. Indkaldelse på hjemmesiden 14 dage inden jf. vedtægterne – det står Gustav for.
26. marts, mulige steder det kan afholdes er Odense (Medborgerhus), Kolding el. Vejle
(bibliotek)? Der skal kunne gives tilskud ved samkørsel af medlemmer. Karina kigger på pris
og bud på muligt tilskudsbeløb. Henriette er på valg og genopstiller ikke, Gustav er på valg
og genopstiller ikke, Maj-Britt er på valg og genopstiller, Josephine er på valg og
genopstiller.
5. Team Fårerådgivning – har copyright på deres opslag. Vi skal derfor huske at spørge om
tilladelse inden det lægges op på vores Facebookside.
6. Bedre samarbejde mellem bestyrelsen og racegodkendelsesgruppen, men dette kræver at
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der bliver bedre samarbejde internt i racegodkendelsesgruppen. Fysisk møde
er at foretrække og skal efterstræbes. Der skal undersøges om mulighed for at
lave projekt over kobbermangel og dettes effekt på dyrenes generelle
sundhed, Maj-Britt undersøger og hendes dyrlæge vil være med i projekt og
Gustav finder ud af hvem skal kontaktes hos KU for evt. projekt. Der skal aftales et fysisk
møde med de to grupper. Der skal kigges på økonomiske beføjelser til racegodkendere og
”statusrapport” efter besøg hos besætning sendes til bestyrelsen for at sikre at der er et
overblik også hos bestyrelsens medlemmer, der ikke er racegodkendere selv. Der skal være
flere racegodkendere, for vi mangler hænder. De uger som er til racegodkendelsesuger skal
(38-39-40) være frie i weekender så man kan tage af sted.
7. det næste møde bliver den 22. februar kl. 19
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