Bestyrelsesmøde Referat
Til stede: Jens, Per, Steffen, Kristian, Lars
Referent: LAK.

1. Gennemgang af sidste referat og aktioner
2. Økonomi
Regnskabet gennemgået og vi laver en mappe i fællesdrev med bilag.
Nyt fra avlsudvalg og generelt nyt vedrørende avl
1. Tyreliste
Listen er under konstruktion og klar til på lørdag.
2. Tyske tyre
Steffen har forhandlet sæd hjem fra tyske tyre.
Sæden er klar 1. november.
3. Dansk Kødkvæg
Per har været til møde med Dansk kødkvæg. Der blev snakket om kødkvægskoncept
fra Danish Crown. Det vil give 4 kroner mere pr. kilo hvis man opfylder DC´s
miljøpoint. DC tager rundt i landet og præsentere konceptet.
Nyt møde koncept. Stor ros til foreningen for artikler til kødkvægsbladet.
TopDanmark har sponsoreret 50.000 kr. til Dansk kødkvæg sidst år, og beløbet bliver
større i år.
4. Internationalt samarbejde
Europæisk og verdens Simmental samarbejde
1. NAV
Kristian præsentere NAV søgning på kødkvægstyre, det er stadig under
konstruktion.
Dyrskue i Tyskland
Der er dyrskue i Tyskland den 30. oktober, og der blev snakket om man skulle
lave en tur derned. Der blev ikke taget nogen beslutning.
5. Blad
Steffen har nogle ideer til artikler, dem tager han med Julie.
Faktura til Cellkim og Staldmæglerne. LAK
Indspark til bladet sendes til Julie.
Lars K. laver en artikel omkring generalforsamlingen.
Merete laver en artikel omkring besætningsbesøg
6. Hjemmeside
Lars arbejder videre med konceptet og vi tager beslutning til næste fysiske møde.

7. Facebook
Billeder fra Kimbrerskuet må gerne sendes til lars@unikdata.dk
8. PR
9. Dyrskuer

10. Kommende arrangementer
1. Generalforsamling
i. Medlemsliste til afkrydsning LAK skaffer Medlemsliste
ii. Stemmesedler
LAK har dem
iii. Medlemslister
LAK skaffer dem
iv. Gaver
Fremtidige afgående medlemmer af bestyrelsen vil få tilsendt en kurv
til 500 kr.
1.
2.
3.
4.
12. Eventuelt

Henning Hansen - Tilsendes
Torben Jensen - Tilsendes
Jørgen Mouritsen LAK sørger for den
Brian og Kerstin LAK sørger for den
v. Andet

