Generalforsamling 10. juli 2021 (Erstatning for Generalforsamlingen 2020)
Afholdt på Pejsegården i Brædstrup.
1.Valg af dirigent
Jørgen Astrup valgt enstemmigt.
Stemmetællere fundet.
Dirigent
2. Formandsberetning
Jens afgav formandens beretning.
Vedhæftet forneden, bilag 1.
Der var ikke tilfredshed med tanken om virtuelle møder.
3. Formandsberetning fra avlsudvalget
Henning afgav beretning, bilag 2
Henning gennemgik statistikken fra Dansk Kødkvæg.
Der var spørgsmål og kommentarer til Viking Genetic og manglende information.
Der blev efterlyst flere avlstyre af Simmentaler racen.
Henning mener at det er korrekt, og at der skal satses på nye tapninger.
Der blev snakket om at lave en model der ligner Aalestrup, hvor man begynder at tage unge tyre ind.
Der var tvivl om hvor Viking var på vej hen.

4. Økonomi ved Lars Krogsgaard
Regnskab fremlagt.
Et regnskab der bærer tydeligt præg af færre aktiviteter, stram omkostningsstyring og færre medlemmer.
5. Kontingent
Vedtaget og betalt.
6. Valg til bestyrelsen
Vi starter med at vælge 3 medlemmer til oktober 2022.
Forslag 1. runde:
Jens Høgh
Lars Nielsen
Per Thorsen
Kerstin Seifert
Der er diskussion om hvorvidt paragraf 10 gør Kerstin Seiffert valgbar.
Der bliver argumenteret fra begge sider af salen og der er en god belysning af forskellige argumenter.
Det blev besluttet at Kerstin er valgbar.
Valget blev:
Jens Høgh: 23
Lars Nielsen: 20

Per Thorsen: 14
Kerstin Seifert: 11
Jens, Lars og Per er nu i bestyrelsen.
________________________________________________

Derefter 2 medlemmer til oktober 2021
Kristian og Henning modtager genvalg.
Forslag til 2. runde
Kristian Hansen:
Henning Hansen:
Kerstin Seifert:
Steffen Andersen:
Mogens Hansen:
Resultat af 2. runde
Kristian Hansen: 13
Henning Hansen: 8
Kerstin Seifert: 10
Steffen Andersen: 13
Mogens Hansen: 1

Kristian og Steffen er valgt til bestyrelsen frem til oktober 2021
________________________________________________
Valg af suppleant til bestyrelsen
Forslag:
Kerstin Seiffert:
Britta Hansen:
Resultat af 3. runde
Kerstin Seiffert: 14
Britta Hansen: 10
Kerstin er suppleant til bestyrelsen.
________________________________________________
Valg til avlsudvalget
Forslag: Stefan Vangsgaard
Resultat af 4. runde
Stefan Vangsgaard

Stefan er valgt til avlsudvalget.
________________________________________________

Valg af suppleant til avlsudvalget
Forslag til suppleant i avlsudvalget.
Søren Brøgger:
Resultat af 5. runde
Søren Brøgger er valgt til suppleant
________________________________________________

7. Valg af revisor.
Øernes revisionsfirma er genvalgt
Eventuelt
50. års jubilæum i 2025. Der blev snakket om at markerer jubilæet i 2025 og det var et ønske fra salen at
bestyrelsen tog fat i dette.
Et program for nye avlere og et for gamle medlemmer der stopper. Der blev snakket om at udvikle et
program/rutine for nye avlere så de føler sig velkomne og et for avlere der stopper.
Forslag til at sammensætte avlsudvalget og bestyrelsen. Det blev foreslået at slå avlsudvalg og bestyrelse
sammen.
Hjemmesiden trænger til et brushup og det er givet videre til den nye bestyrelse.
Julie er ny redaktør sammen med Henning på Simmentaleren.

Bilag 1:
Formandens beretning 2019/21.
Corona har været skyld i en del udfordringer siden sidste generalforsamling.
Sociale arrangementer i dansk simmental har i den forgangne periode været ikke eksisterende
men bestyrelsen har dog stadig været aktiv.
Den foregående formand valgte at trække sig hvorved jeg fik æren af at få posten midt i corona og
aflysning af generalforsamlingen i oktober 2020.
Beslutningen om aflysningen kan måske diskuteres men den blev truffet af et flertal i bestyrelsen
og følgerne deraf har vi så måttet kæmpe med siden.
Jeg har personligt lært en del om regler og paragraffer i den sidste tid, hvor jeg flere gange har
været i kontakt med en juridisk rådgiver ved seges, for at afsøge mulighederne for at afholde den
udskudte generalforsamling.
Når vi sidder som ikke VALGT bestyrelse er det ikke muligt at spendere foreningens penge uden
risiko for at blive stillet til personligt ansvar efterfølgende.
En stor del af bestyrelsens arbejde har været omkring tapning af en ny tyr, uden at risikere
foreningens penge, hvilket ikke er gået den lige vej til målet men over anparter med mere, det
kommer Henning mere ind på i sin beretning.

JEG kunne godt tænke mig at der måske blev foretaget en vedtægtsændring, så det fremover
kunne blive muligt at afholde generalforsamling virtuelt, hvis vi gud forbyde det, skulle rende ind i
en ny type corona eller tilsvarende skrammel.
Vi har i bestyrelsen også fået lært at afholde virtuelle møder med lidt assistance fra Lars. Man skal
ikke afholde alle møder virtuelt, men jeg synes at det er nemt og det sparer også en del tid på
vejen og tiden hænger ikke på træerne i min verden.
Det er også billigere for foreningens medlemmer når vi spiser hjemmefra (-;
Jeg håber på at der kan arrangeres nogle ture hvor vi også kommer ud og ser på dyr som i ”gamle
dage”.

Bilag 2:
Avlsudvalgets beretning 2019 - 2021.
Som alt andet har avlsudvalget også været forstyrret af corona virussen. Vi har valgt at aflyse
nogle møder og i stedet kommunikeret på e-mail.
Vi har dog også været i stand til at mødes fysisk, når det har været nødvendigt.
Vi har hovedsageligt arbejdet på at finde nyt blod til inseminering, og har nøje fulgt udviklingen på
hitlisten. Der var længe tæt løb mellem to tyre, men for et års tid siden, valgte vi Linde Lady P, og
fik det godkendt i bestyrelsen. Derefter gik der nogen tid med at lave en aftale med tyrens ejer om
vilkårene for tapning. Det var en helt ny situation for begge parter, men jeg mener, at vi fandt
frem til en fornuftig aftale. Imidlertid var vi så havnet i den situation at vi ikke længere havde en
bestyrelse, der kunne investere foreningens midler – i noget som ikke var 100 % sikkert. Så der gik
yderligere tid med at finde en model for finansiering. Det blev den sponsoraftale, som alle har fået
brev om, kombineret med en garanteret salgspris for tyren efter tapning. Jeg vil gerne her rette en
tak til de sponsorer, der tog del i projektet.
Desværre er det så endt med at tyrens sæd ikke er fryseegnet, og efter dyrlægens udsagn heller
ikke bliver det.
Det er så ærgerligt, eftersom vi snart vil få brug for velafprøvet sæd til inseminering. Heldigvis
ligger der stadig tyre i toppen af hitlisten, som med store sikkerheder dokumenterer høj avlsværdi.
Dem må vi se nærmere på, og med de erfaringer, vi har gjort med Linde P, skal vi måske overveje,
hvordan det er vi fremover drager den slags tyre ind i det fælles avlsarbejde.
Jeg vil dog lige pointere, at økonomien i at sælge sæd er sådan, at hvis halvdelen af tappede tyre
kan levere fryseegnet sæd – så kan det godt hænge sammen. Og for mig at se er det vigtigste ikke
at vi tjener mange penge på sædsalg; men derimod at vi kan levere et solidt og serøst avlsarbejde
baseret på afprøvet genetik af høj standard.
Vi har siden sidste generalforsamling måttet konstatere at vores race – ligesom alle andre går
rundt med skjulte defekter i arvemassen. BH2 var den første, og måske også den værste. Siden er
der fundet andre, bl. a. et par forskellige former for dværgvækst. Der er ikke noget nyt i

gendefekter som sådan. Det nye er at man med SNP teknologien har fået meget lettere ved at
finde defekterne. Indtil videre vil vi forsøge at undgå disse uheldige gener, men der kommer en
dag, hvor vi også i kødkvægsavlen vil og skal lære at leve med dem, ligesom vore malkende
kolleger allerede gør. - Ellers vil vi simpelthen afskære os fra store avlsmæssige fremskridt. Jeg har
før nævnt, at meget tyder på at BH2 er kommet til Danmark via Dovefields Gallant. Det er nok
godt nok at vi ikke vidste det.
I avlsudvalget har vi ledt efter noget udenlandsk sæd, som med ret stor sikkerhed kunne give lette
fødsler. Vi fandt også frem til noget i Tyskland, som virkede lovende. Men da vi kom tættere på, så
viste det sig at disse 8 -10 år gamle tyre havde ganske få stykker afkom, eller også havde netop en
gendefekt. Og de var i hvert fald ikke så vigtige for avlen, at vi ville købe defekter med.
Men Viking har stadig sæd af Gulli fra Norge og hans svenskfødte søn VB Chaplin, hvis der er
nogen der vil gå stærkt efter lette fødsler. Gulli giver med stor sikkerhed lette fødsler og Chaplin
har et meget højt fødselsindeks i Sverige.
Til sidst vil jeg gerne lige vise et overblik over, hvor vi er på vej hen rent avlsmæssigt.
(tabellerne 16 og 17 fra seneste årsstatistik)

