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Ávarp formanns
Skýrsla stjórnar
Venjuleg aðalfundarstörf
o Kosning ritara
o Kosning varamanns í stjórn
Önnur mál

Skýrsla formanns:
Formaður býður gesti velkomna og stingur upp á Jóhönnu G. Harðardóttur sem fundarstjóra.
Samþ. Samhljóða. Ritari les fundargerð síðasta aðalfundar og formaður les skýrslu stjórnar.
Nokkrar umræður urðu um skýrsluna. Fyrirspurn kom frá Gyðu Atladóttur varðandi vottun
þeirra sem búa í Bandaríkjum U.S.A., hvernig hún hefði verið framkvæmd. Ása svarar að þar
sem þessir aðilar hafi staðið í rándýrum innflutningi á hreinu erðfaefni Landnámshænunnar,
þyki henni ólíklegt að þeir fari svo að Blanda einhv. Öðru samanvið, eins eru þessir aðilar
félagar og þar með félaginu skylt að annaðhvort senda fulltrúa erlendis til að skoða fuglana
(sem væri ansi dýrt) eða að velja að gefa þeim vottun óskoðað á þeim forsendum að annar
þessara aðila er með fugla frá þeim sem hafa fengið vottun og hinn er með RALA-fugla frá
Jóhanni á Steinum.
Jóhanna ber upp fyrirspurn frá Danmörku, hvort hægt sé að láta þá fá vottun og Ása talar
um að margir í USA hafi spurt um það sama.
Nokkur umræða varð um þetta og voru félagar jákvæðir en efins gangvart framkvæmdinni.
Ása lagði til að Eigendur Lándnámshænsna erlendis yrðu hvattir til að mynda eigið félag sem
sæi um vottunina og tengdist okkar félagi á einhvern hátt. Var ákveðið að stjórnin skoðaði
það mál.
Skýrsla gjaldkera:
Fyrirspurn kom varðandi afstemmingu sem Valgerður skýrði. Einnig kom fram að þegar hafa
245 félagar greitt árgjaldið, af 274. Reikningar samþykktir.
Kosningar:
Í kjöri voru Ása Lísbet til áframhaldandi stöðu ritara og Magnús Ingimarsson til stöðu
varamanns í stjórn. Samþykkt samhljóða.
Önnur mál:
Ólafur R. Dýrmundsson leggur fram tillögu að aðalfundur lýsi yfir ánægju sinni með
framkvæmd stjórnar ERL. við vottun og skráningu ræktenda Landnámshænsna. Stjórnin er
hvött til að ljúka sem fyrst skoðun hjá umsækjendum um vottun og að birt verði skrá um
viðurkennda ræktendur á vefsíðu ERL, í Landnámshænunni og Bændablaðinu.

Nokkur umræða varð um tillöguna og lýstu fundargestir yfir ánægju með störf stjórnar.
Tillaga borin undir aðalfund og samþykkt.
Jóhanna G. Harðardóttir leggur framm tillögu að félagið bjóði áfram ókeypis skoðun og
vottun út árið 2015.
Framkvæmd skoðunar var rædd og í umræðunni kom fram að öll þessi vinna væri á höndum
stjórnar og trúnaðarmanna, væri öll unnin í sjálfboðavinnu en félagið greiddi fyrir útlagðan
bensínkostnað. Tillagan borin upp og hún samþykkt.
Valgerður var spurð út í úrsagnir úr félaginu, þar kom fram að 5 úrsagnir voru á árinu en 14
nýskráningar.
Beðið var um að gagnlegri upplýsingar yrðu settar inn á heimasíðu ERL. T.d. kofateikningar
og aðbúnaður fyrir fuglana. Ása sagði að beðið væri eftir uppfærslu heimasíðunnar og í
framhaldi af henni yrðu settar inn teikningar og meira af gagnlegum upplýsingum.
Spurt var um ræktun eða innflutning á mjölormum. Ólafur svaraði að honum fyndist ekki
líklegt að það fengist leyfi til innflutnings á lifandi mjölormum frá MAST. Ása sagðist ætla að
spyrjast fyrir um innglutning á þurrkuðum mjölormum.
Rætt var um að nú værir orðið brýnt að félagið byði upp á námskeið í þéttbýli, þar sem
hænsnahald væri að verða tískufyrirbrigði. Valgerður svaraði að hún ætlaði að vera í
sambandi við R.víkurborg og þrýsta á námskeiðahald fyrir borgarbúa.
Formaður þakkaði fyrir góðar og gagnlegar umræður og sagði fundi slitið.

