Referat af ordinær Generalforsamling i
Foreningen for Spælsau i Danmark
Afholdt lørdag den 3. marts 2018 kl. 13:00
på Holbækvej 285, 4100 Ringsted
Formand Camilla Næstholdt Petersen tog ordet, bød velkommen og gik i gang med punkt 1 på
dagsordenen, valg af dirigent. Valget faldt på Noomi Toftegård, som takkede for valget og
konstaterede at der var 12 fremmødte stemmeberettigede. Derefter blev Michael C. Nielsen valgt
som referent.
Punkt 2 var bestyrelsens beretning om året der er gået, her fik formanden ordet og kunne fortælle
om indførselen og afprøvningen af de nye typebeskrivelser, der har givet lidt knubs på godt og ondt.
Udover det blev der arbejdet på at forbedre uldkvaliteten, her er der en ny beskrivelse på vej, og
desuden er navnet på foreningen blevet rettet hos Seges fra Spel til Spælsau.
Der har været 8 medlemmer på racegodkendelseskursus i Norge, et kursus udbudt af Landslaget,
hvor de lærte en masse, og som i øvrigt er refereret i medlemsbladet. Det er et kursus der skal
vedligeholdes, både teoretisk og praktisk. Hvordan det kommer til at ske vil man arbejde med i
foreningen, hvor vi jo både har farvet og gammelnorsk spæl. Mere info om det følger, men det er
vigtigt at huske at dyrene skal stå med minimum 5 måneders uld ved en bedømmelse.
Der er kommet en masse anetavler frem, oftest ved annoncering af dyr til salg via facebook, med
foreningens logo på. Desværre uden at disse dyr er renracede spælsau. Det har naturligvis givet
anledning til en masse spørgsmål fra avlerne, og der er ikke andet for end at de må se om de kan få
racegodkendt deres dyr. Kun registrerede dyr kan stille til dyrskuer.
Der har været afholdt et klippekursus og et anatomikursus, og der er blevet udsendt 3 medlemsblade
og en kalender. Desuden bliver der arbejdet på et informationsblad til nye medlemmer.
Der har været afholdt bestyrelsesmøder og der bliver fortsat arbejde på at opdatere hjemmesiden,
selvom der har været visse udfordringer med netværket.
Josephine opfordrede medlemmerne til at sende anetavler over deres dyr til hende, hun arbejder
med et nyt program, som blandt andet kan hjælpe med at få et overblik over hvor mange dyr vi har i
foreningen, da det ikke er ret mange der bruger den frivillige registrering. Indsenderen får desuden
en opdateret anetavle retur.
Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt.
Der var til punkt 3, behandling af indkomne forslag, kommet to forslag.
Det ene gik på vedtægternes §12, og forslaget blev efter kort motivation fra Noomi vedtaget.

Det andet forslag omhandlede vedtægternes §4, også her motiverede Noomi for forslaget, og
herefter fulgte en god debat, som endte med at også det forslag blev vedtaget.
Punkt 4: Fastsættelse af kontingent.
Kassereren lagde op til at kontingentet kunne sættes til 250 kr. pr. medlem, og 500 kr. for
virksomheder og organisationer, der ønskede at støtte foreningen. Der fulgte herefter en debat, hvor
der blev argumenteret både for og imod at lade nye medlemmer få et gratis medlemskab af
foreningen det første år, alternativt et medlemskab til reduceret pris, ligesom der blev argumenteret
for og imod at lade kontingentet stige. Til sidst blev det vedtaget at lade kontingentet fortsætte til
250 kr. pr husstand, og at nye medlemmer fortsat får første år gratis.
Punkt 5: Godkendelse af regnskab for 2017 samt budget for 2018.
Kassereren gennemgik regnskabet, og kunne konstatere, at kalenderne var blevet dyrere, men at de
stadig gav god mening at udgive, da bestyrelsen fik rigtig god feedback på dem. Desuden koster det
nu 75 kr pr. måned at have en konto i banken.
Foreningen har betalt for konferencerum og underviser i forbindelse med undervisningen i selv at
kunne racgodkende dyrene, udgifter til transport og logi har de deltagende selv betalt.
Generalforsamlingen kunne herefter godkende regnskabet.
Kassereren gennemgik derefter næste års budget, og kunne konstatere at der allerede nu var 44
betalende medlemmer i foreningen, og at der derfor var flere medlemmer end der var budgetteret
med. Der er afsat 4000 kr til medlemsarrangementer, men det beløb er selvfølgelig afhængig af hvor
mange arrangementer der kommer. Desuden er der nogle artikler til racegodkendelse, herunder
engangskedeldragter og skoovertræk der skal indkøbes. Dette giver et underskud på 14.500 kr, der
set op imod foreningens egenkapital ikke er alarmerende, og bestyrelsen mener at det er en god
investering i at kunne tiltrække nye medlemmer og selv at kunne racegodkende dyrene.
Budgettet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.
Punkt 6: Valg af formand.
Den nuværende formand, Camilla Næstholdt Petersen genopstillede, motiverede kort for sig selv,
og blev valgt uden modkandidater.

Punkt 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt revisor.
På valg var: Lone Krag, som ikke modtog genvalg, Annette Panduro Petersen og Maj-Britt

Steiniche, som begge modtog genvalg. Desuden stillede Henriette Olsen og Mette Hoe. De fire
kandidater fortalte kort om sig selv, og der blev herefter lavet en skriftlig afstemning. Ellen
Bendtsen og Michael C. Nielsen blev udpeget som stemmetællere. Afstemningen endte med
følgende resultat: Maj-Britt Steiniche: 11 stemmer. Henriette Olsen: 10 stemmer. Mette Hoe: 8
stemmer og Annette Panduro Petersen 4 stemmer. Stemmetællerne talte 11 gyldige og en ugyldig
stemmeseddel.
Annette Panduro Petersen og Pia Tine Jessen blev valgt til suppleanter.
Bent Blenstrup modtog ikke genvalg til posten som revisor, Michael C. Nielsen blev valgt i stedet.
Under eventuelt blev der kort nævnt at bestyrelsen vil arbejde på at lægge næste års
generalforsamling i Jylland.
Dirigenten hævede derefter generalforsamlingen, og bestyrelsen konstituerede sig således:
Camilla Næstholdt Pedersen: Formand
Maj-Britt Steiniche: Næstformand
Noomi Toftegård: Kasserer
Mette Hoe: Sekretær
Henriette Pedersen og Kia Kolstrup: Bestyrelsesmedlemmer

