Foreningen for Spælsau
Bestyrelsesmøde 9. november 2021
Dagsorden
Tilstede:
Afbud:
Pkt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Emne
Log på skype? Godkendelse af
dagsorden og evt. tilføjelser.
Bordet rundt, hvad har vi
arbejdet på siden sidst
Bank
Racegodkendelse
blad
Medlemsannoncer
EVT.
Næstemøde

Kl.
19:00

Bemærkninger

19:05
19:15
19:25
19:55
20:15
20:25
20:30

Egne noter til referat:
1. Alle fremmødte. Uden suppleanter. Vi ser bort fra tidspunkterne.
2. Josephine: racegodkendelser påbegyndte, Karina har måtte træde til for der skal to
godkender ud af gangen. Mangler at sende sedler ind med dyr som er racegodkendt.
Gustav: skrevet til kgl bib. Har intet hørt. Skriver en ny mail til dem igen. Maj-britt: skal til
racemøde på lørdag. Karina: arbejdet med bankkonto.
3. papirer der skal give Josephine adgang til netbanken mangler at blive underskrevet, de er
muligvis blevet væk i posten, da de er blevet sendt for ca. en måned siden. Karina sender
papiret Maj-britt -> til josephine, Henriette kommer til josephine, Gustav og Josephine
mødes og derefter kan papiret sendes til banken i Faxe. Maj-britt skal huske at sende
legimitation til banken også. Kørselsfradrag ønskes sendes til Karina så hurtigt som muligt,
så det kan komme på dette års regnskab. Der skulle gerne ligge skabelon på fælles
googledrev.
4. Oplever at der er for stor forskel på, hvordan dyrene bliver bedømt. Især omkring uld og
halemålning – halen skal vi være super præcise omkring, da denne fejl er nok til at
diskvalificere dyret helt. Vi skal blive bedre til at sikre farvet spælsau også. Der bliver kaldt
til samtalemøde i Godkendelsesudvalget. Der skal findes flere der kan uddannes til
racegodkendere, så vi har flere hænder og der bliver mere fleksibilitet i hvem der skal rykke
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ud og godkende hos de forskellige besætninger.
Vi skal have gjort noget med blad, medlemmerne skal have gjort det.
Josephine vil gerne sætte det op og finde gamle artikler – måske skrive lidt om
god uld og dårlig uld. Karina vil gerne skrive en artikel – brust synkronisering m.
svampe. Gustav evt. omkring får og dyrlægestudiet. Skriv omkring racegodkendelsen er i
gang. Karin i Dronninglund måske skrive om ERFA eller hvad hun bruger ulden til – Majbritt tager kontakt. Josephine måske lave ERFA på Sjælland efter jul.
Gustav kan kigge på at få lavet en skabelon til salgsliste.
intet at berette
efter racegodkenderene har haft møde sammen og fået besøgt de sidste besætninger skal
der holdes fælles møde mellem godkendere og bestyrelse.
Så punkter: Racegodkendelser og blad.
Dato torsdag 2. Dec. Kl. 19.
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