FÆLLESORGANISATIONEN FÅR
Referat af bestyrelsesmøde den 4. juli 2016 hos Annette Panduro, Horbelev
Til stede: Christian Svendsen, Jeppe Monska, Keld Frandsen, Annette Panduro og Birte Rasmussen.
Afbud fra de 2 suppleanter Bjarne Wohlfahrt og Karl Barslund

1. Konstituering
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Menigt medlem:

Christian Svendsen
Keld Frandsen
Jeppe Monska
Birte Rasmussen
Annette Panduro

Bestyrelsen besluttede, at der ikke skal gives gaver til afgående bestyrelsesmedlemmer og formand.

2. Opdateringer
Birte opdaterer adresselisten og medlemslisten. Begge sendes til Andreas Svendsen til opsætning på
hjemmeside.

3. Evaluering af repræsentantskabsmødet den 26. juni
Enighed om, at stemningen var god og positiv og at deltagerne klart meldte ud, at man ønskede fremdrift i
organisationen.
Næste år skal vi huske, at navn på stemmeberettigede skal meddeles forud for mødet samt tilmelding af
deltagere.

4. Fåreafgiftsfonden
Bjarne Wohlfahrt har talt med en medarbejder hos Landbrug & Fødevarer (L&F) vedr. økonomi og fonden
generelt. Som meddelt på repræsentantskabsmødet har Dansk Fåreavl givet tilsagn om at betale kr. 50.000
i 2016 til administration af fonden, når der er sikkerhed for at de resterende kr. 50.000 er tilvejebragt fra
anden side.
Christian Svendsen kontakter de sponsorer, der har tilkendegivet, at de er villige til at bidrage til
medfinancieringen og forventer hermed at administrationsudgiften er klaret i 2016. Dansk Fåreavl skal
efter aftale sende fakturaer til sponsorerne.
I samtalen med L&F oplyser Bjarne Wohlfahrt, at L&F ikke finder det rimeligt, at en enkelt person kan
nedlægge fonden og har drøftet dette med Naturerhvervsstyrelsen. Naturerhvervsstyrelsens holdning er, at
en organisation har indstillingsret, men ikke indstillingspligt. Nedlægger en organisation veto mod andre
organisationer i erhvervet, vil man betragte det som om den pågældende organisation ikke ønsker at
indstille/deltage.
Det besluttedes, at Christian Svendsen i uge 27 skriver til Naturerhvervsstyrelsen med ønske om, at
Fællesorganisationen får indstillingsret til fondsbestyrelsen. I samme skrivelse foreslås, at afgiftsbeløbet pr.
slagtedyr fastholdes på kr. 10,- , men med en fordeling på kr. 8,- til fonden og kr. 2 til at dække
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administrationsomkostningerne. FOFs bestyrelse undersøger muligheden for at drøfte denne sag med
Christiansborg-politikerne.
Som alternativ til 8/2 modellen overvejer FOFs bestyrelse sponsoremner til en 4-årig aftale.

5. Visionen
Visionen/strategioplægget, som blev godkendt på repræsentantskabsmødet opdateres med de ændringer,
der blev fremført og lægges herefter på hjemmesiden.
Det besluttedes, at udpege et bestyrelsesmedlem til hvert af de 5 indsatsområder. Det udpegede
bestyrelsesmedlem har ansvar for at løbe ønskede projekter under det pågældende indsatsområde i gang:
LOVGIVNING:
ØKONOMI:
PRODUKTION:
SUNDHED:
AVL:

Birte Rasmussen
Christian Svendsen
Keld Frandsen
Annette Panduro
Jeppe Monska

Keld Frandsen og Christian Svendsen vil snarest muligt kontakte medlemsforeningerne mhp. et dialogmøde
om interesseemner og interessepersoner, så forventninger og løsningsmodeller kan beskrives.
Christian Svendsen laver udkast til kommissorium, som kan gælde for alle 5 indsatsområder.

6. Forretningsorden
Den hidtil gældende forretningsorden vedtaget 11.12.2015 fortsætter uændret.

7. Hjemmesiden
Hjemmesiden skal udvides med en kalender og link til alle medlemsforeninger. Bannerreklamer vil være
ønskelige.
Birte laver forslag til fremtidigt indhold på siden

8. Eventuelt
Hvis det er muligt, skal der sendes en ansøgning til Fåreafgiftsfonden om tilskud i 2017 til projekt
”Afsætning”.

9. Næste møde
Der blev ikke fastsat dato for næste møde. Foreløbigt sørger vi for gensidig orientering via mails.

Tommerup, den 8. juli 2016
Birte Rasmussen, referent
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