FÆLLESORGANISATIONEN FAR
Referat af bestyrelsesmøde den 7. oktober 2016 hos Birte Rasmussen, Tommerup
Til stede: Christian Svendsen, Keld Frandsen, Karl Barslund og Birte Rasmussen
Afbud fra Annette Panduro, Jeppe Monska og Bjarne Wohlfahrt

1. Fåreafgiftsfonden
Efter diverse korrespondance og telefonsamtaler mellem Fællesorganisationen Får og
NaturErhvervsstyrelsen/Landbrug & Fødevarer er 1. halvleg vundet, dvs. Fællesorganisationen Får er blevet
godkendt som indstillingsberettiget til udpegning af repræsentanter til Fåreafgiftsfondens bestyrelse.
11. oktober er Fællesorganisationen Får, Dansk Fåreavl, Økologisk Landsforening og Danske
Lammeproducenter indkaldt til møde med L&F med følgende opdrag: ”Efter aftale med
NaturErhvervsstyrelsen inviteres hermed til et møde om udpegning af repræsentanter til
Fåreafgiftsfondens bestyrelse. Formålet med mødet er dels at belyse branchens samlede holdning til
Fåreafgiftsfonden, dels at drøfte branchens indstillingsmuligheder”.
Christian Svendsen deltager i mødet med følgende indstilling fra Fællesorganisationen Får:
Baggrunden er en tro på, at fåreavlen stadig har en fremtid i Danmark – både direkte i form af de mange
fåreavlere, der er i landet, men også i indirekte form af den bagvedliggende industri. Fællesorganisationen
Får har derfor en konstruktiv tilgang til Fåreafgiftsfonden og mener, at tildelingen af midler til de forskellige
aktiviteter medvirker til vækst i hele fåreverdenen og den tilknyttede industri.
Vores anbefalinger til Fåreafgiftsfonden (FaF) i den næste periode er følgende:









Respekt for dem, der er de egentlige betalere (de skal kunne se, at det gavner)
Ingen formand for indstillingsberettiget organisation i FaF (reduktion af habilitetsproblemer)
Bæredygtig finansiering af administrationsomkostningerne (8+2)
Forenkling af opkrævningsprocedurer hos slagterierne
Ingen kobling til egne projekter (reduktion af habilitetsproblemer)
Effektmåling og informationsformidling af projekter
Åbenhed i bestyrelsen (ingen hemmelige afstemninger)
Fremme nytænkning og internationale relationer

2. Møde med medlemsforeningernes bestyrelser
Med udgangspunkt i Strategiplanen frem til 2018 besluttedes det at invitere medlemsforeningernes
bestyrelser til en temadag (forslag den 19. november) hos Hedelam til drøftelse af, hvilke opgaver og
arbejdsgrupper medlemmer prioriterer højest inden for de 5 indsatsområder.
Planen er, at lave 5 workshops – 1 for hvert indsatsområde – som medlemmerne kan besøge og fremlægge
deres ønsker til den ansvarshavende for indsatsområdet. Resultatet heraf bliver et idékatalog, som skal
resultere i nedsættelse af relevante arbejdsgrupper i januar 2017.
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Som optakt til dagens drøftelser foreslog Christian Svendsen et indlæg ved Bente Christensen (advokat,
fåreavler og biavler) om den udvikling biavlerne har været igennem. Biavlerne har stået i samme situation
som fåreavlerne p.t. står i, men har vendt kaos til sammenhold.
Dagens program:
Kl. 10
Besøg og rundvisning hos Hedelam
Kl. 11.30
Velkomst i nærliggende forsamlingshus
Kl. 11.45
Indlæg ved Bente Christensen
Kl. 12.30
Spisning
Kl. 14.00
Workshops - kaffebar
Kl. 17.00
Tak for i dag
Deltagerne betaler for deltagelse.
Christian aftaler med Bente Christensen og forsamlingshus, herunder priser.
Christian laver udkast til kommissorium til arbejdsgrupper
Birte laver udkast til indbydelse og udsender efter bestyrelsens godkendelse.

3. Hjemmeside
Andreas Svendsen ønsker ikke at være webmaster, men vil gerne – mod betaling – opsætte nye, ønskede
funktioner på siden.
Birte accepterede at være webmaster, men kender ikke arbejdsgangen. Det gør Åse Svendsen, så det
besluttedes, at Åse og Christian snarest kommer over til Birte og lærer hende op i den daglige drift af
hjemmesiden.

4. Næste møde
blev fastlagt til torsdag den 1. december kl. 14 hos Keld Frandsen, Agedrup, Fyn

Tommerup, den 13. oktober
Birte Rasmussen, referent
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