Foreningen for Spælsau
Bestyrelsesmøde 22. januar 2022
Dagsorden
Tilstede:
Afbud: ingen
Pkt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Emne
Log på skype? Godkendelse af
dagsorden og evt. tilføjelser.
Status på mødet mellem
racegodkendelse og bestyrelse
Generalforsamling
Budget
Dyrskue
Evt.
Næste møde

Bemærkninger

Egne noter til referat:
1. Godkendt, under punkt 6. ”evt” der tilføjes punktet ”Fællesorganisation”.
2. Der er sket erfaringsudveksling og blevet vendt, hvilke opfattelser der er fra de forskellige
besøg og erfaringer der er taget med fra nordmændene. Der blev kigget på dyr og er er nu
enighed om hvordan haler skal måles. Der er stadig arbejde med, hvor meget de andre
parametre så som: uld, hovedform og benstilling skal vægte i godkendelserne. Der skal
også arbejdet på at der anvendes ens begreber og der er konsensus om hvad begreberne
indbefatter. Vi skal også se på fordele og ulemer vedr. at der laves to helt nye racer (GNS
og farvet sælsau) og helt fjerne ”Spælsau” eller om racen ”Spælsau” skal omdøbes til
”Farvet spælsau” og der så oprettes én ny race ”Gammel Norsk Spælsau”. Vi ønsker at få
tal der belyser hvor mange dyr der lige nu er blevet godkendt til ”Farvet spælsau” og
yderligere ønskes de rat der laves en oversigt over hvor mange procenter der er godkendt i
de forskellige grupper hos de tilmeldte får. Josephine vil arbejde på at få lavet denne
oversigt.
3. Der er pt. 2 tilmeldte som ikke er en del af bestyrelsen. Der besluttes at der er mulighed for
at deltage med spædbørn, men at det ikke er muligt at lave zoom deltagelse til
Generalforsamlingen. ”Stillingsopslag” som skal opfordre nye til at stille op som
bestyrelsesmedlem er næsten færdig – Josephine mangler kun at lægge hånd på det sidste.
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4.

5.
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7.

Vi mangler lige nu at der kommer nogle fra racegodkendelsesgruppen til at
holde oplæg. I forhold til sandwichens har vi ikke modtaget priser fra selve
stedet, hvorfor vi vælger at selv finde ud af at ordne det.
Vi sætter afgift på bro op, da vi gerne vil at der holdes et par fysiske møder om
året. Ellers skal de andre afholdes elektroniske – da vi håber dette kan få flere jyder til at
være interesseret i at tilmelde sig som bestyrelsesmedlem. Vi har endnu ikke modtaget
nogen regning fra SEGES, vi vælger derfor at tage fat i dem igen, når vi ved hvilken vej vi
vælger at gå med racerne (se punkt 2 i referatet). Der afsættes 2000 kr. for at gøre det
muligt for racegodkendere at køre og holde oplæg hos vores forskellige ERFA grupper.
Karina udarbejder et nyt bilag til udfyldning vedr. kørsel i forbindelse med
racegodkendelse. Det kan yderligere være nødvendigt at foretage en revurdering af
kørselstakst for racegodkendelse – grundet øget priser. Vi ønsker at have stablet et møde
med Randi (dyrlæge) for at få set på muligehden for hvor og hvor meget vi kan bidrage
med i muligt projekt omkring kobbermangel i får (eller helt specifikt Spælsau).
Jubilæumsfesten fra 2021, som blev udskudt grundet COVID-19 ønskes afholdt i
sensommeren 2022. Her afsættes der 10000kr. Det ønskes også at der kigges på
muligheden for at foreningen laver import af sæd fra Norge – Maj-Britt kontakter derfor
Anne Lise for at undersøge mulighederne for dette.
Dette punkt vælges at udskydes – det skal dog handle om blandt andet uld og længden af
denne i forhold til dyrskuer. Det er ikke muligt at påvirke dyrskuer i 2022 men der skal
derfor arbejdes på at udarbejde papirer til 2023’s dyrskuer.
Josephine deltager som repræsentant for foreningen.
Næste møde bliver den 15. marts og skal umiddelbart handle om den endelige klargøring
til Generalforsamlingen den 26. marts.
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