Referat bestyrelsesmøde den 7. juni 2021 på Zoom
Til stede: Henning, Kristian, Steffen, Jens, Torben og Lars

Dagsorden:

1. Generalforsamling hvor og hvornår?
Generalforsamling til erstatning for den der ikke blev afholdt i 2020, lørdag den 10. juli. Møllen i Ansager.
Hvis ikke vi kan være der vil vi spørge Pejsegården om de har plads.
Vi starter klokken 12.00. Der bliver serveret en sandwich til frokost og kaffe/kage til eftermiddag.
Der skal meldes til 1 uge før og vi opfordrer til et gyldigt coronapas.
Steffen tjekker om der er plads og giver en tilbagemelding.
Jens finder en dirigent.
Vi følger den almindelige dagsorden jævnfør reglement.
Lars laver indkaldelsen sammen med Karin og sender den ud til godkendelse i bestyrelsen. Indkaldelsen
skal sendes ud inden den 14. juni.
På valg er: Alle
Kristian henter stemmesedler hos Michael Hollænder.
Næste generalforsamling 9. oktober 2021. Det bliver Nord som står for arrangementet. Henning kontakter
Leif Madsen.
2. Hvordan skal vi bortauktionere Linde P. efter besøget i Assentoft?
Henning gav en situationsrapport omkring Linde P. Han er lidt forsinket, fordi der skal tages nogle
skylleprøver. Henning vil gerne foreslå at vi giver ham 3 uger ekstra, det koster 1500 og er inden for
budgettet. Bestyrelsen er enige om at det er god ide hvis han leverer varen.
Vedtaget omkring bortauktionering: Vi bortauktionere den på hjemmesiden den 26. juni klokken 12.00 –
15.00.
Han er klar til levering medio juli.
3. Nyt fra Dansk kødkvæg/Danish Crown.
Jens har været til møde ved Dansk Kødkvæg. Der var snak omkring det fælles blad. Danish Crown vil have
flere kødkvæg året rundt og de har udviklet et nyt koncept. Når vi får materialet vil det blive slået op på
hjemmesiden og fb.
4. Evt.
Dyreskuer. Steffen spørger om der er et overblik over årets dyreskuer. Aulum og Ribe bliver til noget.
Henning mener at Kimberskuet bliver til noget.
Steffen efterlyser noget pr materiale, Kristian undersøger om Michael Hollænder ved noget.
Henning informere om bladet og han har besluttet at lave endnu en nummer. Der har ikke været nogen som
er interesseret i at overtage tjansen som redaktør. Det bliver op til 3 uger forsinket.
Der blev forslået en lodtrækning blandt indsendte billeder på facebook hvor man kan lægge billeder op af dyr
man ville have taget med på skue. Det blev vedtaget.

