1. Siden sidst
HC ønsker at træde ud af bestyrelsen. Lars Skovmose indtræder som 1. supleant i bestyrelsen i
stedet for.
Vi vil forsøge at få tilsendt høringsmaterialer fra FVST og blive inviteret til høringsmøder. Steen Ove
kontakter FVST
Vi synes det er en god ide med individafprøvninger som Texel foreningen har startet og det vil være
godt at få flere racer med. Vi skal have fundet ud af det praktiske omkring afprøvningen. Ann
undersøger.
Det er vigtigt at det aftalte møde omkring Maidi af holdes som det blev aftalt på sidste møde.
Godt initiativ at DTU har igangsat ringtest. Vi kan opfordre til deltagelse i foreningsblade. Der er en
del der har taget orme tælle kursus og det må være godt for dem at deltage.
Sydvestjyske har afholdt maskindag med mange deltagere
Fynske har holdt jubilæum og konstaterer at gennemsnitsalderen på fåreavlere er høj
2. Ulvedebat
Der er nedsat nyt udvalg udelukkende af fagpersoner
Det er vigtigt at nye områder der indhegnes af staten hegnes med ulvesikkert hegn.
Det er vigtigt at få defineret hvornår en ulv er en problemulv.
Hvordan får vi rimelighed i debatten, så det ikke på den ene side er ”Alle ulve skal skydes” og
modsat ”Selvfølgelig skal alle ulve være her”.
Erik Poulsen har foreslået der holdes et møde i forbindelse med Landsskuet 2020 om ulve.
Vi vil gerne deltage i dette møde
3. Mentorordning
Sydvestjyske har 3 der har meldt sig
Vi sætter dem på hjemmesiden og opdaterer listen når der kommer flere til.
Der skal stå på siden at det er frivillige der deler ud af deres viden
4. Samarbejde med andre foreninger
Vi vil meget gerne samarbejde med andre foreninger
5. Solceller
Der etableres i øjeblikket mange nye store solcelleanlæg.
Sønderjysk har været til møde med Bet Energy om et anlæg ved Sønderborg på 34 ha.
Energifirmaet er meget interesseret i at lade får afgræsse under solcellerne
Der er lavet et par store anlæg på Sjælland og et anlæg på 200 ha ved Holstebro.
Det er vigtigt at der er økonomi i denne afgræsning for begge parter.
Vi mener det skal koste 200 kr.pr. får og/eller hektarstøtten at få afgræsset.
6. Eventuelt
Næste møde afholdes tirsdag den 4/2 2020 kl. 18.00
Vi kan evt. afholde korte skypemøder inden hvis der er ting vi skal have vendt

