Referat af møde i Dansk Simmental
d. 26/6 2012
Deltagere: bestyrelsen og to repræsentanter fra hver lokalforening.
Ref: Henning Hansen
Dagsorden:
1 Drøftelse af valg af bestyrelsesmedlemmer til Dansk Simmental
2 PR materiale, Bladet Dansk Simmental og evt. afløser for Britta
3 Eventuelt.

Ad 1:
Formanden byder velkommen og fortæller om baggrunden for mødet. Han lægger
op til en åben snak om tingene. Han nævner at Anders Elmholt m. fl. har varslet et
forslag om helt frit valg af 5 medlemmer til bestyrelsen.
Michael Pedersen siger på vegne af Fyn at hver lokalforening selv bør vælge et
medlem til hovedbestyrelsen. I øvrigt anker Michael kraftigt over forholdene vedr.
eksport af dyr.
Frede D. Jensen bakker Michael op og argumenterer med at den form for valg vil
styrke samarbejdet.
Carsten Ebdrup kan gå ind for øboernes forslag, men mener dog at selve valget skal
foregå på en generalforsamling. Desuden foreslår Carsten to fritvalgte, der skal være
en del af bestyrelsen – i modsætning til nu, hvor de vælges direkte til avlsudvalget.
William Rix mener at valgproceduren skal være uændret, alternativt frit valg blandt
alle foreningens medlemmer. William ønsker, at et bestyrelsesmedlem max. kan
sidde 6 år i bestyrelsen.
Frank Olesen udtrykker fuld enighed med William Rix om valghandlingen.

Der argumenteres for og imod de fremsatte holdninger; bl. a. udtrykker Frede
Dramsgaard frygt for at de små lokalforeninger vil blive ”tromlet” af de større, hvis
frit valg gennemføres.
Jane Bukh finder at Carsten Ebdrups forslag kunne være en overvejelse værd.
Henning Hansen er uenig i dette og argumenterer for ethvert medlems ret til at
stemme på alle bestyrelsesmedlemmer.
Frank Olesen spørger om det måske er tid at overveje at nedlægge
lokalforeningerne. Dette afvises fra alle sider.
Formanden konkluderer, at der vil komme flere forslag til afstemning på den
kommende generalforsamling, og det bekræftes fra alle sider at man vil bakke loyalt
op om generalforsamlingens beslutning.

Ad 2:
Forskellige problematikker vedrørende PR materialer rejses. Der er enighed om, at
der skal udarbejdes en klar drejebog for udsendelse af materialer med mere. Disse
skal som hovedregel ekspederes direkte fra trykker til lokalforeningerne.
Der arbejdes videre med at finde en ekstern virksomhed, der kan og vil håndtere
beklædning.

Ad 3:
Flere efterlyser mere fagligt stof i ”Simmentaleren” – herunder kåringstal,
bedømmelse af afkom og flere data på foreningstyrene.
Lars Nielsen opfordrer til at tage ved lære af Herefords tyrekatalog på hjemmesiden.

