FÆLLESORGANISATIONEN FAR
Referat af repræsentantskabsmøde den 29. oktober 2017 i Fangel Forsamlingshus.
Til stede: Sydvestjyske Fåreavlere 5 pers. (3 stemmeberettigede), Dansk Fåreavl 1 pers. (1), Fynske
Fåreavlere 3 pers. (3), Sønderjydske Fåreavlere 1 pers. (0), Kerry Hill 1 pers. (1), Fårehyrder 1 pers. (1),
Sjællandske Fåreavlere 1 pers. (1) . I alt 10 stemmeberettigede.

A. Valg af dirigent
Jens Nielsen valgtes uden modkandidat.

B. Valg af 2 stemmetællere og referent
Karl Barslund og Christian Svendsen valgtes til stemmetællere, Birte Rasmussen til referent

C. Formanden aflægger beretning
Christian Svendsen beklagede det sene tidspunkt for repræsentantskabsmødet.
Efter Bestyrelsernes Dag i februar måned, havde kun 2 personer tilmeldt sig de foreslåede arbejdsudvalg –
og der var ingen plan B. Derfor ingen aktiviteter resten af året.
Fællesorganisationen havde fået udtaleret , men måtte alligevel se at Fåreafgiftsfonden blev lukket efter en
lang proces.
Uden midler - ingen aktiviteter. Formanden håbede dog, at Fællesorganisationen kunne bevares som en
fælles platform på det lavpraktiske plan og til at agere i sager af fælles interesse med henvisning til
organisationens status med udtaleret. Som eksempel herpå, viste Christian et oplæg med argumentationer
til den ulveplan, der var under udarbejdelse. I stedet for at indsende dette som privat/firma, kunne det
afsendes i Fællesorganisationens navn.
På det lavpraktiske område, nævnte formanden website, en fælles aktivitetskalender og medlemsmøde en
gang årligt med fælles erfaringsudveksling og drøftelse af aktuelle sager.
Debat:
Mogens, Sjælland: Hvad får jer til at tro på, at vi kan fortsætte?
Bjarne, Dansk Fåreavl: Fællesorganisationen havde kun udtaleret i forhold til Fåreafgiftsfonden.
Henvendelser fra Landbrug og Fødevarer tilgår Dansk Fåreavl.
Fyn: Vore medlemmer er ikke interesserede i Fællesorganisationen. Vi har dog været glade for de
samarbejdsrelationer vi har fået til andre foreninger og håber, dette kan fortsætte – også uden en
decideret organisation. Er der overhovedet nogen, der har lyst og vilje til at arbejde med fælles udtalelser,
aktivitetskalender etc.?

Mogens, Sjælland: Uden aktiviteter er det utroligt svært at ”sælge” såvel Fællesorganisationen som Dansk
Fåreavl til baglandet.
Jens, Sønderjylland: Det etablerede samarbejde bør fortsætte og ikke kun via emails. Vil være ked af det,
hvis Fællesorganisationen lukkede.
Lis, Fyn: Da Dansk Fåreavl annoncerede deres forestående lukning ønskede vi alle én ny fælles forening for
alle danske fåreavlere. Nu står vi med 3! Håber, man vil arbejde frem mod kun at have 1 landsdækkende
organisation for fåreavlere.
Konklusion:
Alle var interesserede i at fortsætte og udbygge det samarbejde mellem foreningerne, som var etableret i
regi af Fællesorganisationen. Selvom de fleste synes Fællesorganisationen var et ”tungt apparat” til dette
samarbejde, fandt de fleste det også uhensigtsmæssigt at lukke Fællesorganisationen for at starte en anden
platform hertil. Og hvem ville være ”tovholdere” på f.eks. den foreslåede Fårekalender på Facebook,
indkalde til fællesmøde etc.?
Der blev derfor stillet forslag om, at bibeholde Fællesorganisationen Får med accept af et lavere
ambitionsniveau og et lavt, symbolsk kontingent.
Ved afstemning om ”Skal Fællesorganisationen Får fortsætte – ja eller nej”, stemte 7 ja, 2 nej og 1 blank.

D. Årsberetning fra nedsatte udvalg
- ikke aktuelt

E. Det reviderede regnskab
Se vedhæftede. Organisationen har et indestående på kr. 30.414,75 i banken. Regnskabet godkendtes uden
kommentarer

F. og G. Budget og indkomne forslag
Intet.

H. Fastlæggelse kontingent
Det blev vedtaget at fastsætte kontingentet til kr. 100,- pr. forening for 2018.

I. og J. Valg af bestyrelse og suppleanter
Christian Svendsen og Jeppe Monska fortsætter. Derudover gav Sønderjylland, Sydvestjyske, Fyn og
Sjælland tilsagn om at stille med hver 1 person og Midtjylland opfordres til at stille med 1 person.
5 vælges til bestyrelsen og 2 til suppleanter, som deltager i bestyrelsesarbejdet - dog uden stemmeret.

K. Valg af revisor og revisorsuppleant
Steen Ove og Morten Andersen blev genvalgt.

L. Eventuelt
Repræsentanterne opfordrede kraftigt til, at nu skal der ske noget (dvs.
Fårekalenderen/aktivitetskalenderen og fællesmøde skal realiseres). Det kræver dog også at alle byder ind.
F.eks. er en Fårekalender intet værd, hvis ikke alle lægger deres arrangementer, kurser og temadagem.m.
ind.
Birte Rasmussen henviste til mail fra Anne Hjelm, Gotlænderforeningen/Brancheforeningen Får og Geder,
hvor der inviteres til samarbejde om bl.a. fælles markedsføring af Fårets Dag, revision af Maediprogrammet m.m. og opfordrede til at være åbne for denne invitation.
NAVNE PÅ BESTYRELSESMEDLEMMER skal meddeles Christian Svendsen senest 14. november
BESTYRELSESMØDE afholdes søndag den 19. november
NÆSTE REPRÆSENTANTSKABSMØDE afholdes 27. maj 2018 på Sjælland

Ulvesagen: Christian Svendsen sender tirsdag den 31. oktober revideret oplæg med argumenter til
ulveplanen til foreningerne, som bedes kommentere disse. Herefter sendes den i Fællesorganisationens
navn.
Tommerup, den 29.10.2017
Birte Rasmussen, referent

