Referat af Bestyrelsesmøde i Dansk Simmental forening
Sted: Trend Kro, Viborgvej 605, 9670 Løgstør
Tidspunkt: torsdag den 18. juni - 10.00 – 14.00
Deltagere: Michael Hollænder, Henning Hansen, Kristian Hansen, Torben Jensen,
Lars Krogsgaard
Fraværende: Jens Høgh Jensen.
Dagsorden:
1. Velkomst
Velkomst ved Michael
2. Godkendelse af dagsorden
Den er godkendt
3. Simmental ungdom
Der er ikke sket så meget grundet Corona.
4. Økonomi
Balance gennemgået, og fremadrettet vil sekretæren, når det kan lade sig gøre,
sende et kopi ud med mødeindkaldelsen så bestyrelsen har mulighed for at
forberede sig på tallene.
5. Nyt fra avlsudvalg ,import tyr ,brugstyr,sædlager
Der er fundet BH2 defekt i Simmental, men man har kendt til den i mælkeracer
længe og har lært at leve med den. Det vil vi også i Simmental.
Henning forsøger at finde ud af hvad der skal ske.
Simmental Finland har gravet noget i det, og fundet ud at det stammer fra 2
canadiske tyre og en amerikansk tyr. Henning snakker med Canadierne og
amerikanerne.
Henning har bedt om at få undersøgt danske dyr og ca. 2% af dem der er SNP testet
bærer defekten og halvdelen af dem er efter Jackpot.
Dovefields Galant går igen i alle bærere af defekten.

Alt hvad der er i insemeneringsplanen er BH2 frit. Der mangler test af to tyrer, men
dem er der styr på i juli måned.
Der vil blive informeret ud til foreningen lige så snart avlsudvalget ved mere.
Der er opdaget en kalv med dværgvækst, og der er skrevet i bladet at hvis der er
flere som oplever dette, så vil avlsudvalget undersøge dette.
Der skal vælges en ny avlstyr til sædproduktion og der er to favoritter. Der er ikke
valgt nogen endnu.
Der skal tages en beslutning i august.
Man vil også på et tidspunkt prøve at finde en tyr i Tyskland til avl.
6. Blad pr artikler,hjemmeside ,fb
Link til facebooksider vil fremover blive tilbudt til 150.Email adresse skal afleveres ved tilmelding.
Der er lavet googlemaps søgeoptimering på vores hjemmeside og vi ligger i top på
søgning af Simmental.
7. Generalforsamling
Nord afholder generalforsamlingen.
8. Internationalt samarbejde ved Henning
Ikke så meget at sige, det hele er blevet aflyst.
Men Henning er ved at arrangere en tur til et dyrskue i England i 2021
Genomisk selektion er det nye vi samarbejder internationalt med. Resultaterne
kommer til efteråret.
Henning er dommer ved en billedekonkurrence i England og Finland.
9. Nyt fra dansk kødkvæg v.Jens
Michael har snakket med Jens, og der er ikke sket noget i Dansk Kødkvæg siden
januar.
10. Åbent hus i efteråret ?
Er der interesse? Torben og Tina sponsorere en grillgris ved en fælles sammenkomst
hos dem.
11. Eventuelt
Generalforsamlingen er offentliggjort i bladet og på hjemmesiden.
Nyt møde den 12.august i Aarhus.

