Ærø fåre- & gedelaug har siden sin oprettelse i 2012 holdt temamøder for foreningens
medlemmer; vi har selv holdt og vi har deltaget i markeder, hvor vi har fortalt om og solgt vore
produkter, og vi har fortalt om en af foreningens grundholdninger, at vi lægger vægt på, at vore
dyr lever i samklang med natur og mennesker, og at vi prioriterer dyrevelfærd højt.
Vi har fungeret som et netværk, hvor vi har kunnet hjælpe og støtte hinanden; som en følge heraf
arrangerer vi fælleslevering af vore skind til garvning, og vi har erhvervet en trailer, som
foreningens medlemmer kan låne, når vore dyr skal transporteres.
Foreningens bestyrelse har drøftet, hvordan vi kan styrke vort arbejde, og vi foreslår nu, at vi
indgår i en større sammenhæng.
Både hvad angår vort praktiske samarbejde og vor oplysningsvirksomhed.
Ærø fåre- & gedelaug er en del af Ærø Fødevarenetværk, idet vi udgør en af
fødevarenetværkets interessegrupper.
Et af vore bestyrelsesmedlemmer sidder i bestyrelsen for fødevarenetværket.
Vi foreslår, at vi bliver en fuldt integreret del af Ærø Fødevarenetværk.
Dette vil indebære, at vi indbetaler vort kontingent til Ærø Fødevarenetværk (2019: 200,- kr.),
hvorefter vi har adgang til alle dette netværks arrangementer og aktiviteter.
Vi vil blive en del af dette netværks arbejde for at fremme de små producenters arbejdsbetingelser
og muligheder for at afsætte deres produkter.
Vi vil fortsætte som fåre- og gedelauget  som en interessegruppe, hvor vi som nu afholder
arrangementer, som specielt henvender sig til fåre- og gedeholdere, ligesom vi vil fortsætte med at
arrangere fælles skindaflevering og udlåning af trailer til transport af vore dyr.
Det praktiske arbejde omkring løsningen af disse opgaver påtager medlemmer af fåre- og
gedelauget sig.
Vi vil kunne udpege to personer som vore kontaktpersoner, som vil blive inddraget i arbejdet i
fødevarenetværkets bestyrelse, og som vi kan kontakte med alle spørgsmål omkring vore dyr.
Vi foreslår endelig, at vor bestyrelse sammen med repræsentanter for bestyrelsen for Ærø
Fødevarenetværk sammen udarbejder specifikke retningslinier for overgangen, herunder
regnskabsmæssige forhold.
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