Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Simmental
11/8-2021 kl 17.00 Gl. Skolevej 7, 7850 Stoholm j.
Tilstede: Per, Jens, Lars N., Kristian, Steffen, Julie
Referent: Lars K.

1. Konstituering.
Formand: Jens Høgh
Næstformand: Lars Nelsen
Dyrskueudvalg: Steffen og Kristian
PR: Julie, Per og Lars N.
International: Jens Høgh
Avlsudvalg: Per og Jens
Dansk Kødkvæg: Per
Sekretær Lars Krogsgaard
2. Generalforsamling 16/10-21 (forslag fra Leif Madsen videresendt)
Lars K. laver dagsorden og den bliver sendt ud til bestyrelsen og godkendes.
Leif Madsens forslag til generalforsamlingsprogram godkendes af bestyrelsen.
Steffen og Kristian modtager genvalg.
3. Forslag om vedtægtsændringer.
Forslag omkring virtuel generalforsamling hvis den af sundhedsmæssige årsager ikke kan
gennemføres med fysisk fremmøde.
4. Fjern passus hvor der står årstal fra $10
Fjern passus omkring medlemmer der konkurrerer med foreningen $10
Revisor fjernes. Bestyrelse vælger et revisionsfirma der reviderer regnskabet.
5. Forslag om nedlæggelse af avlsudvalg fra Jens Jermiin Nielsen (videresendt mail)
Kommer på dagsorden til generalforsamling
6. Forslag til mulig fremtidig selektion af ungtyre. (Steffen)
Steffen præsenterede sin Power Point. ”Projekt Romle” fra Bøvlegaard.
Det handler om et system hvor vi kan finde de fremtidige avlstyre, og hvor alle kalve kan følges på
hjemmeside. Det handler om en frivillig ordning for foreningens medlemmer.
Lars K. laver en testside med skemaet på hjemmesiden.
7. Fremtidigt blad.
Julie kom med ideer til bladet og hvad hun mente der skal med i det næste blad. Bestyrelsen
opfordrer alle til at byde ind med historier og materiale.

8. International kontakt?
Jens Høgh kommer til at stå som kontaktperson, og så deler bestyrelsen opgaverne ud afhængig af
hvor i landet evt. besøg skal foregå.
9. Opdatering af hjemmeside.
Solgt besked på slagsliste ønskes. Lars K. siger at det kræver en ommøblering af salgslistens
kolonner, for det kræver en ekstra kolonne. Lars kigger på det.
Når referat kommer ind skal det ind i nyheder og facebook.
10. Fremtidige aktiviteter.
Vi har nok at se til lige nu og frem til generalforsamlingen
11. Evt.
50 års jubilæum. Det blev foreslået at vi lægger hovederne i blød omkring hvad der skal ske til 50
års jubilæet.
Håndtering af nye medlemmer. Vi mangler en procedure omkring nye medlemmer i foreningen, så
de kan føle sig velkomne
Vi indstiller Mogens Hansen som vores repræsentant til valget i VikingDanmarks kødkvægsudvalg

