Dansk Simmental – Referat af bestyrelsesmøde
Tid:
Sted:
Deltagere:
Referent:

Lørdag den 5. januar 2013 kl. 10.00 – 12.00
LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens
Henning Hansen, Torben Jensen, Jane Buck, Jesper Jensen, Henrik Sørensen,
Birgit Jessen og Jørgen Skov Nielsen
Jørgen Skov Nielsen

Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på referat af sidste møde
3. Meddelelser
4. Visionsdag
5. Forberedelse af mødet med lokalforeningerne
6. Indstilling af årets avler
7. Kødkvægets Dag
8. Næste møde
9. Eventuelt

Referat
1.
Velkomst og godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2.
Opfølgning på referat af sidste møde
Oplægget fra ”Fogt” til en studietur til Sverige blev drøftet. Der kommer også et oplæg fra
”Papuga”. Der arbejdes videre med planerne.
3.
Meddelelser
Landbrugsmedierne har sendt et tilbud om at lave et samarbejde om omtale af Simmental i
magasinet Kødkvæg med to sider i hvert nummer. Bestyrelsen finder ikke, at det er aktuelt, fordi
det ikke opfylder vores behov til medlemsinformation.
VikingGenetics’ nye aftale med kødracerne betyder, at der fortsat købes Simmental og
Limousinetyre. Prisen for tyrene bliver ens for de to racer, 37.000 kr. og tilbagekøbsprisen bliver
27.000 kr. Tilskuddet til individafprøvning fortsætter med en sats på 1.100 kr. pr. tyr, mens
tilskuddet pr. solgt sæddose af Vikings tyre differentieres, så tilskuddet til renavlsinsemineringer
bliver ca. 16 kr., mens tilskuddet til krydsningsinsemineringer bliver ca. 7,50 kr. Der bliver desuden
mulighed for at foreningen selv kan tappe en ekstra særlig god tyr.
Den 16. marts kl. 10 – 14 er der åbent hus på Ålestrup. Vi skal deltage med en stand. Avlsudvalget
tager sig af det praktiske.
Indholdet og forsiden i medlemsbladet blev diskuteret.
4.
Visionsdag
Det blev besluttet, at holde et medlemsarrangement, hvor foreningens fremtid og visioner skal
behandles. Der er behov for at tilbyde alle medlemmene en mulighed for at komme til orde med
sine synspunkter.
Vi foreslår fredag den 8. februar kl. 15 – 20 i LandbrugetsHus i Horsens.
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5.
Forberedelse af mødet med lokalforeningerne
Desværre har hele lokalbestyrelsen i Øst meldt afbud.
Bestyrelsens opfattelse er, at det ikke er muligt at tilfredsstille alle medlemmers forventninger til
PR-materiale og PR-arbejde.
Holdningen i bestyrelsen er i øvrigt at alle, bør respektere beslutningen på mødet i juni og
afstemningsresultaterne på generalforsamlingen.
På mødet bliver der informeret om, vi får et professionelt firma til at se på vores PR materiale.
Desuden præsenteres oplæg til en hvervekampagne, hvor alle der har Simmental kontaktes, målet
er 300 medlemmer.
6.
Indstilling af årets avler
Bestyrelsen tog avlsudvalgets indstillingen til efterretning.
7.
Kødkvægets Dag
Dansk Kødkvæg arrangerer Kødkvægets Dag den 4. maj. Det er Dansk Kødkvægs regioner, der
står for den praktiske koordinering. Bestyrelsen mener ikke, at der skal ydes tilskud til
besætningerne, fordi det er en mulighed for at promovere sin egen besætning. Vi opfordrer
medlemmerne til at åbne dørene.
8.
Næste møde
Næste bestyrelsesmøde holdes den 22. februar kl. 10.00 i Horsens.
9.

Eventuelt
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