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1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Henrik Jensen og han vælges.
Dirigent erklærer at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. Et medlem siger at de
først er modtaget 12 dage før.
Henning beklager meget at de er modtaget for sent, men de er sendt en uge før
lovlig tid.
Generalforsamlingen skal beslutte om generalforsamlingen er lovlig.
Der er klart flertal for at fortsætte.
Dirigenten udpeger tre mand til stemmetælling.
Erik Olsen, Jens Hansen, Martin Jensen

1. Bestyrelsens beretning, formandens beretning.
Se vedhæftet fil.
Medlem: Er der styr på referaterne?
Svar: Landskontoret har referaterne og gemmer dem.
Medlem: Savner noget på hjemmesiden. Billeder og historier fra åben hus
arrangementerne.
Svar: Vi kunne have brugt det bedre og lavet noget pr.
Referater kommer på hjemmesiden.
Bestyrelsen har truffet en beslutning om at kun kalve op til 6 måneder ved
moderen. Der er bemærkninger omkring at man mister køer til skuet hvis ikke
man må tilmelde kalve over 6 måneder. Formanden er uenig.

2. Avlsudvalgets beretning
Se vedhæftet fil.
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
Birgit femlægger regnskab.
Der er snak om at nedskrive sædportioner procentvis hvert år.
Birgit fremlægger budget.
4. Indkomne forslag.
Ingen forslag
5. Fastlæggelse af kontingent for 2020
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, det vedtages.
6. Bestyrelsen foreslår at § 12 ændres derved at linjen ”Foreningens sekretær er
født medlem uden stemmeret” slettes.
Formanden kommenterer: Vedtægter burde efterses jævnligt, men der har ikke
været ressourcer til dette. Der kan nu ansættes sekretær der ikke behøver en
viden om avlsarbejdet.
Jørgen Jensen foreslår at der drosles ned på avlsudvalget og flytter det over på
bestyrelsen. Der er ikke flertal i bestyrelsen for dette. Avlsudvalget bør også
sættes ned til fire medlemmer i vedtægterne.

Formanden svarer: Han er for det meste enig med Jørgen.
Det besluttes at der nu kun er 4 medlemmer i avlsudvalget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Michael Hollænder modtager genvalg
Henning Hansen modtager ikke genvalg
Henrik Kvist Jensen modtager ikke genvalg
Der er 43 stemmeberettigede på generalforsamlingen.
Følgende er foreslået på stemmeseddel nr. 1
Jens K. Holgaard - ønsker ikke valg
Erik Olsen - ønsker ikke valg
Michael Hollænder - ønsker valg
Brian Andersen - ønsker ikke valg
Torben Jensen - ønsker ikke valg
Steffen Andersen - ønsker ikke valg
Frede Bo - ønsker ikke valg
Kristian Hansen - ønsker valg
Jens Hansen - ønsker ikke valg
Der mangler en mand, nye forslag på stemmeseddel 2.
Anders Elmholt - ønsker ikke valg
Per Nielsen - ønsker ikke valg
Jørgen Astrup - ønsker ikke valg
Henning Hansen - ønsker valg
Brian Andersen - ønsker ikke valg
Vagn Thykjær - ønsker ikke valg
Søren Brøgger - ønsker ikke valg
Mogens Hansen - ønsker ikke valg
Henning Hansen – ønsker ikke valg
Kristian Hansen og Michael Hollænder er valgt til bestyrelsen.
Henning Hansen tager en periode mere da der ikke kan findes et nyt medlem.

Suppleantvalg, der skal vælges en person. Stemmeseddel 3.
Steffen Andersen - ønsker genvalg
Jens Hansen - ønsker ikke valg
Jens Høgh - ønsker ikke valg
Per Nielsen - ønsker ikke valg
Brian Andersen - ønsker ikke valg
Allan Sørensen - ønsker ikke valg
Jeppe Kjærgaard - ønsker ikke valg
Jens Chr. Holgaard - ønsker ikke valg
Steffen Andersen er genvalgt

8. Valg af avlsudvalgsmedlem og suppleant. Stemmeseddel 4.
Forslag til avlsudvalg
Carsten Ebdrup - ønsker ikke valg
Jens Chr. Holgaard - ønsker valg
Steffen Andersen - ønsker ikke valg
Søren Brøgger - ønsker ikke valg
Mogens Hansen - ønsker ikke valg
Peter Nielsen - ønsker ikke valg
Jens Chr. Holgaard er valgt
Forslag til suppleant til avlsudvalget, stemmeseddel 5.
Anders Elmholt - ønsker ikke valg
Steffen Andersen - ønsker ikke valg
Brian Andersen - ønsker ikke valg
Jørgen Astrup - ønsker ikke valg
Ove Møller Kristensen - ønsker ikke valg
Frede Bo Sørensen - ønsker valg
Allan Sørensen - ønsker ikke valg
Frede Bo Sørensen er valgt.
9. Valg af revisor.
Øernes revisionkontor er genvalgt
10. Eventuelt.
Hennings tale til Birgit.
Anders Elmholt tale til Birgit
Birgits tale til foreningen. En gennemgang af regnskaber igennem 40 år.

Bilag, Formandens beretning

Beretning Dansk Simmental 2019
Verden omkring os er for tiden ikke særlig fremmende for kødkvæg i Danmark. Generelt er der
ualmindeligt dårlige priser på oksekød. Fra alle kanter meldes om en meget skidt situation for
kødproducenter. I Irland er man på grænsen af oprør, fordi produktionen ikke hænger sammen
økonomisk. Og stadig får man i Irland, Storbrittanien og Tyskland, - som er de tre steder jeg har
undersøgt lidt på – ca. halvanden kroner mere pr kg end vi gør i Danmark. Når man så samtidig
skal høre for at vores produktion næsten er hovedproblemet i klimaforandringerne; ja, så det er til
at forstå, at mange mister lysten og stopper.
Samtidig er det sådan at vi kødkvægholdere gennemsnitligt er lidt oppe i årene, så alene af den
grund er der mange, der holder. Og tilgangen står slet ikke mål med afgangen. Vores nye

medlemmer var hovedsageligt to slags: Først og fremmest folk, der stoppede med at malke, og
dem er der langt færre af nu, alene fordi, der er langt færre mælkeproducenter. Og dernæst var
det unge mennesker, der købte en mindre landejendom og gerne ville have lidt dyr. Dem kommer
der ikke mange af mere, fordi de ikke kan få finansieret fast ejendom på landet.
For os i Dansk Simmental betyder de her ting at vi nu er nede på 180 medlemmer. Og jeg er bange
for at vi kommer længere ned.
Der er nogle ting, der har fyldt meget i bestyrelsesarbejdet siden vi sidst var til generalforsamling.
For det første har Birgit valgt at stoppe efter 40 år som foreningens kasserer. Vi har undersøgt
forskellige muligheder for at løse den udfordring; og vi har fundet en løsning, som vi er rigtigt
glade for, idet bogholderifunktionen fremover vil ligge hos Viking Danmark. Vi fik også et tilbud fra
Søhøjlandets regnskabskontor, og det var et meget let valg at træffe. Det tager nogen tid at få alle
formalia på plads, og vi er glade for at Birgit stadig vil kræve lidt penge op og betale vore
regninger. Der er så meget andet, vi også skylder Birgit tak for. Det vil jeg gerne komme tilbage til
senere på dagen.
Vores mangeårige sekretær, Jørgen Skov, er også stoppet, og det har kunnet mærkes. Jørgen var
et væsentligt element i bestyrelsens arbejde og kendte foreningen og dens liv ud og ind. Vi
afventede lidt for at se om Seges kunne tilbyde noget nyt, selv om vi nok havde den indstilling, at
det ville blive for dyrt for os.
Så gik det sådan at vi lavede en aftale med Lars Krogsgaard, som jo et stykke tid havde serviceret
vores facebook og hjemmeside. Lars har ikke meget forstand på køer, men det mener alle vi andre
at vi har, og vi er så heldige at vi i Jens Christian Holgaard har en kapacitet der kan servicere
avlsudvalget med al den teoretiske viden, man kan ønske sig. Så vi tænkte at det måske er andre
kompetancer, vi skulle se efter. Lars er rigtig skarp på kommunikation og mange andre gode ting,
og jeg tror at vi får meget glæde af ham fremover.
Vi er glade for at kunne komme med et regnskab der viser et pænt plus.
Vi har haft nogle vanskelige år rent økonomisk på grund af omvæltningerne omkring sædsalg. Men
vi har fået tingene passet til så der fornuftig sammenhæng mellem økonomi og aktiviteter. Det,
der gør den store forskel er, at vi ikke længere bruger mange penge på tilskud til individprøve.
Vores nye sekretærløsning er også klart billigere end før, dels fordi timeprisen er mindre, og dels
fordi Jens Christian som nævnt klarer meget af det, som vi før betalte for.
Vores blad har kostet lidt mere i år end sidste år. Det til trods for at vi har haft vore norske kolleger
med til at betale en del af de faste omkostninger. Det har vi taget konsekvensen af og er flyttet til
et noget mindre og noget billigere trykkeri. Men det vil først kunne ses på næste års regnskab.
På sidste års generalforsamling diskuterede vi det fremtidige avlsarbejde, og fik opbakning til den
nye avlsplan, som senere er blevet grundigt beskrevet i Simmentaleren. Jeg vil her kun sige, at jeg
er meget tilfreds med den plan. Jørgen Jensen vil nok komme mere ind på den om lidt.
Jeg savner stadig det sted, hvor vi kan samle nogle af vore bedste tyrekalve, så de kan vokse op
under ens vilkår. Både til gavn for vore egne medlemmer, der skal vælge ny foldtyr, og som et

fælles udstillingsvindue mod vore nabolande, der stadig er interesseret i og har god brug for at
hente gener her i landet.
Hen over året har vi haft gode oplevelser på dyrskuer; både lokalt omkring i landet og de to i
Herning, som vi som forening er involveret i.
Generelt har aktiviteten nok været lidt mindre end tidligere år, hvilket nok hænger noget sammen
med mine indledende betragtninger om alder og økonomi. Jeg håber at der også fremover vil være
gode simmentalere at se rundt omkring i landet, og især håber jeg at der fortsat vil være stort
sammenhold omkring Landsskuet, hvor vi bare år efter år tiltrækker interesserede kolleger fra
udlandet.
På PR siden har vi også forsøgt os med et Åbent hus arrangement i foråret. Jeg forstår ikke at der
ikke er mange flere, der benytter sig af den mulighed til at vise sig selv og sine dyr frem. Måske har
vi valgt en uheldig dag – dem er der jo mange af hen over året.
Vi har traditionen tro inviteret lokalforeningerne til fælles møde. Desværre var kun de jyske
foreninger repræsenteret, men vi, der var der, havde et godt og konstruktivt møde.
Med hensyn til det internationale samarbejde, er det sådan at jeg stadig er formand for den
Europæiske arbejdsgruppe for Kødsimmental. Her har vi på den politiske side fået vedtaget en
formel struktur omkring arbejdsgruppen med ordentlige valg og dækning af rejseomkostninger for
gruppens formand og sekretær.
På det faglige har vi fået god gang i et projekt omkring genomisk selektion; der skal vise i hvor høj
grad – og for hvilke egenskaber - vi kan læne os op ad toformålspopulationen i Midteuropa. Et
projekt, som jeg har kæmpet for i 10 år, og som nu i hovedsagen betales af Verdensforbundet. De
involverede lande skal give nogle sæddoser og betale for at få dem analyseret. Jeg tror at det løber
op i ca. 6 – 8000 kr for de 23 tyre, som vi kunne bidrage med.
Jeg regner med, at der kommer tal ud af projektet i løbet af den kommende vinter.
Jeg vil slutte med at sige tak for et rigtigt godt samarbejde til mine kolleger i bestyrelsen, som altid
til Birgit og for første gang til Lars Krogsgaard.
Tak til alle som gennem året har gjort en indsats til gavn for vores race og vores forening.

Bilag: Avlsudvalgets beretning

Beretning fra avlsudvalget 2019.
Arbejdet i avlsudvalget har gennem det sidste år været meget målrettet mod at få skab rammerne
for en ny avlsplan i fortsættelse af det oplæg, der blev givet på sidste års generalforsamling og
jeres input fra den efterfølgende debat.
Man kan mene at det ville være en forholdsvis let opgave og der er nok nogle af jer, der har
manglet en avlsplan på papir. Bare skrive nogle fine ord på et stykke papir og så i øvrigt - i
situationstegn – avle videre som vi altid har gjort.

Det var så ikke lige den model, som avlsudvalget fandt mest interessant. Vi havde – og har stadig –
en intention om at få skabt en plan, der kan være rammen for det fortsatte avlsarbejde uden
individprøven som selekteringsgrundlag for nye tyre. Det er dog ikke så enkelt at gå fra en
udvælgelse primært ud fra resultatet på individprøven til en udvælgelse på lidt ældre tyre, der til
gengæld er afprøvet på egne avlsmæssige resultater med hensyn til kælvningsforløb på både køer
og kvier i flere besætninger og produktionsresultater, hvor både slagteresultater og nettotilvækst
er med.
Da flere racer arbejder med samme model for en ny avlsplan og som os og manglede et redskab til
at kunne finde de lidt ældre tyre, der havde gjort det godt på besætningsniveau, gik vi i dialog med
Hereford, Angus og Charolais for sammen med Anders Fogh at få udviklet et program, der kunne
hjælpe med at finde tyrene uden at skulle gennemgå hele hitlisten. Dette arbejde blev dog sat i
bero da hele avlsarbejdet blev ramt af tsunamien kaldet Persondataloven. Den lov har sat en
alvorlig kæp i hjulet for avlsarbejdet. Den enkelte avler skal give sin skriftlige tilladelse til at vi må
trække en stamtavle på et muligt tyreemne. Vi kan ikke mere få aktuelle lister med antal
insemineringer men skal arbejde ud fra lister der kvartalsvis bagud har dannet grundlag for
afregning til raceforeningen. Det betyder det er foreningens kasserer, der skal servicere os med
disse lister.
Vedrørende import tyre har jeg talt med Søren Christensen, Seges. Der har været en større juridisk
vurdering af problematikken på Seges men i øjeblikket peger pilen i retning af vi kan få udleveret
data på import tyre i vores insemineringsprogram uden at skulle have skriftlig tilladelse fra ejeren.
Hvor er vi heldige (ironisk ment).
Alle disse udfordringer skal vi forholde os til i forhold til en ny avlsplan.
Persondataloven er en EU-lov men jeg håber loven fortolkes ens i alle medlemslande og at vi her i
Danmark ikke overfortolker.
Som afslutning på problemerne med persondataloven vil jeg opfordre til at i alle får udfyldt
tilladelsen til vi må trække en stamtavle på jeres dyr.
Det er svære tider for kødkvæget i øjeblikket. Den om sig gribende klimadebat med fokus på
forbruget af oksekød er én ting en anden er udviklingen for vores race. Medlemstallet falder og
dermed også antallet af aktive besætninger og antallet af insemineringer går samme vej. Der er
sket en opsplitning af Jørgen Skovs tidligere arbejdsopgaver. Søren Christensens arbejde ligger
primært på Dansk Kødkvæg og Viking havde ansat en Beef Manager Kevin Byskov, der havde
ansvaret for samarbejdet med raceforeningerne. Efter kort tid i jobbet er han nu ansat på Seges og
hans afløser er endnu ikke udpeget. Forinden nåede han dog ved sin præsentation i Avlsnyt at
bekendtgøre at Viking på sigt selv ville finde tyrene til krydsningsbrug. Hvis vi skal forhindre den
udvikling kræver det vi finder tyre, der kan bruges både til renavl og til krydsning, hvor der blandt
andet lægges stor vægt på fødselsegenskaberne og livskraft. Avlsudvalget håber vi også fremover
kan have et fornuftigt samarbejde med Viking til fælles gavn for kødkvæget og ikke i stedet være
konkurrenter.

Brugsplanen har et passende antal tyre med fortrinsvis gode delindekser men vi er stadig
udfordret på tyrenes afstamning og mangler den sikre kvietyr. Der er i foreningsregi ikke sket
import i årets løb men vi har til stadighed fokus på eventuelle emner.
Der er i 1.kvartal i år foretaget 731 insemineringer med simmental. Sidste år var der 3264
1.insemineringer og 6033 insemineringer i alt. Et fald på 7% i forhold til året før. En ringe trøst kan
det være at udviklingen går samme vej for flere af de andre kødkvægracer.
Til krydsning er der foretaget 3017 insemineringer og vi må konstatere vi ikke ligger alt for godt i
statistikken med malkeracekrydsning.
Mens vi nu er ved statistikken. Simmentals kælvningsstatistik for 1.kalvskøer 2010-2018 viser 7,5%
dødfødte kalve og for registreringsåret 17-18 var tallet 7,6%. Det får mig til igen at stille
spørgsmålet: Vil vi blive ved med at acceptere den forholdsvise høje dødelighed på renracede dyr
og samtidig forvente vores race vil være et valg i krydsningsproduktionen???
Der er nu åbnet op for at få bedømt malkeorganer i forbindelse med kåring af køer og der er sat
gang i arbejdet med at få udviklet eksteriørtal for malkeorganer. En betingelse for at få foretaget
den frivillige bedømmelse af malkeorganerne er at koen bliver pattet. Resultatet vil ikke indgå i
helheden på kåringen men vil kunne ses på udskrifterne.
Der har i årets løb været afholdt et enkelt møde i Dansk Kødkvægs Avlsforum. Efter ophør af
individprøven er der sket en ændring af kravene til Aktive Avlsbesætninger.
Kravene er nu:
•
•
•
•

95% af dyrene i besætningen skal være med kendt afstamning
Mindst 80% af kalvene skal være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage
Alle besætningens køer over 4 år skal være kåret
Min 30% af kalvene i en årgang skal være efter en insemineringstyr.
Punkt 1 og 2 er obligatorisk og minimum et af de to andre krav skal være opfyldt.
Avlsbesætning eller ej. Sørg nu for at få vejet jeres kalve så vi får størst mulig sikkerhed på
produktionsresultaterne.
Dansk Kødkvægs repræsentantskab har besluttet at interbreed-konkurrencen på Landsskuet
hvert andet år foretages af en dommertrio og hvert andet år med åben votering med en
dommer fra hver race.
Det var lidt om arbejdet set bagud. Kigger vi fremad håber vi i avlsudvalget – trods
udfordringerne – snart at få afsluttet arbejdet med avlsplanen og selv om vi i øjeblikket ikke
mangler sæd håber vi også at kunne præsentere en ny insemineringstyr.
Til slut vil jeg sige tak til resten af avlsudvalget for godt samarbejde gennem året og tak til
alle, der har medvirket til gavn for avlsarbejdet i Dansk Simmental.

Bilag: Anders Elmholts tale til Birgit
Tak til Birgit Jessen
Birgit, du var her da jeg blev medlem af Simmental foreningen for næsten 30 år siden. Det
er 25 år siden jeg begyndte at avle og udstille simmental. Du har været på Landskuet hver
gang og lavet kaffe og passet standen den første dag og fordelt arbejdet til os andre, de
andre dage. Du har sendt os regninger når vi skulle betale for dyrskuefester og andet. Tak
for den tid vi havde mens jeg sad i bestyrelsen, der var altid styr på regnskabet når vi mødtes.
Du har haft styr på sædafregninger og sørget for at vi fik det vi skulle have når Viking ikke
havde styr på hvad de havde solgt af vores sæd. Så fik du styr på det. Så tusind tak for det.
Lykke til dig og Hans nede på Falster.
Anders og Ellen Elmholt

