Referat bestyrelsesmøde den 22. februar 2021 på Zoom
Til stede: Henning, Kristian, Steffen, Jens, Torben og Lars

Dagsorden
1. Generalforsamling evt via zoom?
Den blev lukket efter at Jens havde snakke med advokat Morten Hahr Jensen. Hvis generalforsamlingen skulle
afholdes elektronisk, kræver det at alle medlemmer godkender det.
Vi følger situationen.
2. Tapning af tyr evt. på anparter.
Advokaten mener ikke at der er noget til hinder for at omkostningerne til tapning af tyre deles ud på anparter.
Henning laver et skrivelse omkring dette og sender det ud til medlemmerne.
3. Hvordan forholder vi os til privat tappede tyre i fremtiden?
Jens mener at privat tappede tyre er ved at overtage markedet fordi Dansk Simmental ikke har nogle alternativer.
Hvad gør vi? Jens mener at vi skal til udlandet og finde nogle tyre. Henning er enig og foreslår at man evt. finder en
erfaren Tjekkisk tyr med nogle gode indeks´er.
Jens havde været på pc´en og fundet nogle tyske alternativer og bestyrelsen fik en god fagsnak. Det ville være
optimalt med en dag til efteråret, hvor medlemmerne inviteres til en snak om avl.
Bestyrelsen blev enige om at forslag til tyre sendes til Henning, så vil han undersøge dem sammen med J.C.Holgaard.

4. Hvordan forholder vi os til et fælles blad fra Dansk kødkvæg, ønsker vi at deltage og i hvilket omfang?
Vi vil gerne gå med, men med så lidt som muligt. Det er to sider.
Henning vil ikke fortsætte med at lave blad for foreningen efter han udtræder af bestyrelsen. Han foreslår at vi
begynder at tænke på en afløser. Han foreslår i samme åndedrag at der bliver lavet et fællesblad med 4-5 foreninger.

5. Evt.

Henning fortalte at han har fået en masse kvier meldt til Litauensbesøg. De skal bruge 30 kvier og to tyre.
Der er 45 tilmeldte og der kommer flere.

