Referat af Dansk Simmental Bestyrelsesmøde.
Torsdag d. 31. oktober kl 18.00

Horisont Hotel & Konference
Agro Food Park 10
8200 Aarhus N
Deltagere: Henning Hansen, Michael Hollænder, Mette Hollænder, Torben Jensen, Kristian Hansen, Jens
Chr. Holgaard, Lars Krogsgaard
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Konstituering
- formand
- næstformand
- to medlemmer til avlsudvalg
- PR- og bladudvalg – 2 medlemmer
- Dyrskueudvalg – 2 medlemmer
- repræsentant i Dansk Kødkvæg
- international kontakt
3. Omkostningsdækning
4. Evaluering af generalforsamlingen
5. Meddelelser, herunder Ref. fra Dansk Kødkvæg v. Jens
6. Økonomi (fast punkt, Ikke noget indhold, men spørgsmål er velkomne)
7. Aktiviteter det kommende år. Jubilæum i UK, juli - Verdenskongres i
Østrig, september.
8. Landsskue. Dommer? Regler igen-igen. Andet?
9. Medlemsbladets drift - Redaktion og indhold
10. Mødekalender for det kommende år. (Jeg prøver at lave en plan sammen
med Viking og J. Jensen)
- Bestyrelse og lokalforeninger primo januar – eller bestyrelse primo februar
sammen med avlsudv.
- Bestyrelse og avlsudvalg primo maj

- Bestyrelse og avlsudvalg primo august
- Bestyrelse (kort) og generalforsamling medio oktober
11. Eventuelt

1. Dagsorden blev godkendt
Henning bød velkommen til Mette Hollænder, formand for ungdomsafdelingen og Kristian Hansen, nyt
medlem i bestyrelsen.

2. Konstituering:
Formand: Michael
Næstformand: Jens
Avlsudvalg: Torben og Henning
PR+bladudvalg: Henning og Mette
Dyrskueudvalg: Kristian og Michael
Repræsentant i Dansk kødkvæg: Jens
International kontakt: Henning
Kasserer: Lars

3. Omkostningsdækning:
Telefonpenge og kilometerpenge udbetales.

4. Evaluering af generalforsamling.
Utroligt fine rammer! Midt skal have stor ros for arrangementet. God ro og orden samt god debat.

5. Meddelser: Vi skulle have modtaget et referat fra Dansk kødkvæg, men det er ikke kommet endnu. Jens
rykker for det.

6. Økonomi:
Der blev valgt en kasserer, det blev sekretæren. Fremadrettet kommer alle bilag igennem kassereren som
så sender dem til godkendelse hos formanden eller Henning. Fremadrettet skal kassereren medbringe et
kontoudtog til bestyrelsesmøderne som skal gennemgåes af bestyrelsen.

7. Aktiviteter det kommende år.
Henning oplyser om engelsk jubilæum i juli 2020 og i september verdenskongres i Østrig.
Henning undersøger muligheden for at arrangere en turisttur til England til jubilæet.

8. Landsskue, dommer?
Det blev besluttet at det skal være tilladt at udstille ko med kalv op til 8 måneder på landsskuet.
Dommer skal instrueres i at det er koen der skal bedømmes og at der skal ses bort fra kalven.
Man vil forsøge at få dommeren fra 2019 til Landsskuet i 2020.

9. Medlemsbladets drift.
Henning vil gerne fortsætte med at lave bladet. Det blev godkendt. Det er besluttet at Henning
fremadrettet er redaktør for bladet.
Kristian spørger om lokalforeningerne må skrive i landsbladet? Det synes Henning er en fin ide og vil
invitere til dette i næste blad.

10. Mødekalender.
Bestyrelsesmøde med lokalforeningerne. 4. januar 2020
Bestyrelsesmøde 28. april 2020
Bestyrelsesmøde 12. august 2020
Generalforsamling lørdag den 24. oktober 2020, arrangeret af Nord

11. Eventuelt.
Kristian spørger til om der kommer et dommerkursus. Henning vil undersøge dette og igangsætte sådan et
kursus.

