Foreningen for Spælsau
Bestyrelsesmøde 8. november 2020
Dagsorden
Tilstede:
Afbud:
Pkt.
1.

Emne
Log på skype? Godkendelse af
dagsorden og evt. tilføjelser.

Kl.
10:00

Bemærkninger

2.

Bordret rundt, hvad har vi
arbejdet på siden sidst

10:10

Majbrit- snakket med dem der der
importert i tidernes morgen og hun
glæder sig meget til at snakke.
Gustav – kigget på en fotokonkurance
Enten et månedsbillede eller års
billede. Hvem bestemmer? Hvis vi
bestemmer kan vi ikke selv sende
billeder ind.
Årstidsbillede er fårslået. God ide.
Kriterier – min en spælsau og årstiden
skal repræsenteret. Evt temaer i årets
cyklus.
Camilla – racebeskrivelsen for farvet
spæl.
Camilla skrev til bladet og sendte det
til Melissa og så skete der ikke mere.
Vi snakker om at sende det på mail.
Josephine – racegodkendelse.
Camilla – vil spøger anders om en liste
over GNS dyr.
Liste over lam for sig og der skal
tydliggøres at lamme godkendelse
ikke er lige med den senere bliver
godkendt.

3.

Racegodkendelse

10:20

4.

Brev fra Mette
Hvad skal der ske i 2021?
Aktiviteter?

11:00? Online

blad

11:20

5.

Til næste gang så prøver vi meet på
google.
Det er godkendt.

Fodringskursus 28.november-2020 kl
11.

Foreningen for Spælsau
6.

status

11:40

6.
7.

Evt. hvis der er tid faget spæl
Næste møde

12:00
12:30

Tydleiggørelse om hvor og hvad med
racegodkendelse.
2. december kl 19:00 mødes på meet
13.februar 10:00 online?

Egne noter til referat:
Vi har hele tiden haft krydsningsdyr.
Er det ikke lige meget hvis du ikke selv er opsøgende og ikke selv
gør noget og er interessen.
1. racegodkendelse er ikke en kvalitet bedømmelse
2. det er meget billigt
tydliggøres hvad foreningen betaler for racegodkendelse til
forskel for hvad medlemmer betaler. Hvorfor vi racegodkender.
Vi får aldrig alle til at gå op i avlen. Vi kan se at 90% af spælsauavlerne ikke intressere sig for selve avlen og
hellere vil bruge naboens vædder end finde gode dyr.

