FÆLLESORGANISATIONEN FAR
Referat af bestyrelsesmøde den 1. december 2016 hos Keld Frandsen, Agedrup, Fyn.
Til stede: Christian Svendsen, Keld Frandsen, Jeppe Monska, Anette Panduro og Birte Rasmussen
Afbud fra: Bjarne Wohlfahrt og Karl Barslund

1. Siden sidst
Fåreafgiftsfonden:
11. oktober: deltog Christian Svendsen i møde med branchens organisationer til drøftelse af fondens
fremtid. Mødet var i store træk positivt og konstruktivt og det besluttedes at mødes igen. Per
Ploug, Fondens formand og formand i Danske Lammeproducenter sørger for indkaldelse.
24. oktober: Per Ploug, Danske Lammeproducenter, meddeler i mail, at organisationens bestyrelse ønsker
Fåreafgiftsfonden nedlagt og derfor ikke ser nogen grund til at mødes igen.
22. nov.:
Skrivelse fra Landbrug&Fødevarer med oplysning om, at fonden nedlægges ved årsskiftet. L&F
opfodrer ansøgere, der har fået bevilget tilskud fra fonden i 2017 om at trække deres
ansøgning tilbage. Fremlægger en afviklingsprocedure og anmoder Fællesorganisationen om
udpegning af en repræsentant til denne proces. Beder om bekræftelse og tilbagemelding
senest 28. november
Fællesorganisationen har efterfølgende godkendt afviklingsproceduren, men har protesteret mod lukning
af fonden.
Christian Svendsen har telefonisk været i dialog med såvel Landbrug&Fødevarer og Miljø-og
Fødevareministerens særlige rådgiver uden konkrete resultater.

2. Fåreafgiftsfonden
Christian Svendsen har fået oplyst, at en organisation skal have minimum 20 % af samtlige årlige slagtninger
for at have ”vetoret”. Christian vil indenfor en uge forsøge at finde slagtetallene frem for hhv. totaltal,
Fællesorganisation og Lammeproducenterne, hvorefter der sendes en officiel indsigelse mod lukningen af
fonden. Christian vil i den forbindelse også bede om aktindsigt.

3. Bestyrelsernes Dag
Det planlagte arrangement den 19. november måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldinger.
Det besluttedes i stedet at afvikle dagen den 4. februar med samme program. Lokalerne er OK. Christian
Svendsen kontakter Bente Christensen vedr. indlæg. Birte udsender ny invitation snarest med
tilmeldingsfrist 20. januar.

4. Hjemmeside og høringsvar
Birte har nu fået adgangskode til hjemmesiden og kan klare de mest almindelige opsætninger som indlæg
og aktiviteter i kalenderen. Når Andreas Svendsen kommer hjem, skal han introducere Birte i, hvordan
medlemslisten opdateres med link til de enkelte foreninger.
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Bjarne Wohlfahrt sender løbende oplysninger om diverse høringssvar. Birte sørger for, at links til disse
sættes ind på hjemmesiden.

5. Økonomi
Jeppe Monska oplyste, at der p.t. står kr. 32.819,55 på organisationens konto.

6. Næste møde
- bliver et Skypemøde den 25. januar kl. 20 – primært med detajlplanlægning af Bestyrelsernes Dag på
dagsordenen.

Tommerup, den 11. december 2016
Birte Rasmussen, referent

