Referat bestyrelsesmøde den 12. august
Deltagere: Jens Høgh, Kristian Hansen, Henning Hansen, Michael Hollænder, Lars Krogsgaard
Fraværende: Torben Jensen

Sted:
Agro Food Park 12
8200 Århus N
Kl 10.00
Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat
Det er godkendt.
2. Meddelelser
Michael og Jens deltog i Dansk Kødkvægsmøde. Dansk Simmental vil gerne samarbejde omkring et
koncept hvor kiloprisen og kvaliteten bliver hævet. Michael undersøger de nærmere betingelser.
3. Økonomi
Lars gennemgik balancen siden sidst. En stille periode.
Henning spørger til regnskabet, Lars undersøger og har det klart til generalforsamling.
4. Nyt fra avlsudvalget
Der var møde i sidste uge, ingen ændringer til brugsplanen. Ny insemineringstyr, der skal laves en
aftale Benny Sonne som ejer Linde Lady. De nærmere detaljer snakker Henning med Benny om, og
så kommer Henning tilbage til bestyrelsen for at få godkendelse.
Jens mener at man mangler en tyr til produktionsbesætninger, den skal give små kalve. Henning er
ikke uenig men mener at foreningen selv skal sælge doserne.
Henning kigger til stadighed i udlandet og vil holde øje med tyre der giver så kalve.
Der blev også snakket om arvelige defekter. Der er ingen nyheder om BH2. Der er fundet en ny
arvelig defekt på simmental i Finland, som vi også skal have kigget på her i Danmark. Henning
undersøger nærmer igennem sine kontakter.
Der blev diskuteret test´s og de stigende priser. Alternativer i Tyskland blev diskuteret.
5. Nyt fra Dansk kødkvæg
Der er indkaldt til Avlsforummøde. Hvad gør vi i de enkelte racer for at gå i en klimavenlig retning.
Jens og Henning deltager.
6. Internationalt samarbejde
Henning siger at det er godt med den udenlandske kontakt når vi har en situation som den med

BH2
Henning har lavet en beskrivelse til alle andre foreninger i europa.
Det næste som er på trapperne er resultatet af Genomprojektet.
Ellers opsamling på de ting som blev aflyst i år, og så ser vi om der bliver arrangeret en udflugt til
England.

7. Hjemmeside og blad
Næste blad kommer september.
Henning mangler materiale, så er der gode ideer derude så kom endelig med.
8. Agromek 2021 og hvem skal være dommer
Kristian foreslår Marthias Gerber og Henning undersøger om han er ledig.
9. Generalforsamling i Nord:
Forplejning
Torben og Tina, Halvrimmen
Tilmelding
Til Lars@unikdata.dk
Stemmesedler
Der skal bestilles nye, Michael sørger for det.
Dirigent
Henrik Kvist Jensen spørges. Alternativt Jørgen Jensen. Michael finder ud af det.
Værtsgave
Lars Krogsgaard
Andet
3 x 2 flasker rødvin, har Torben ikke noget at ligge? Ansvarlig Lars
Hvem er på valg
Jens og Torben
10. Eventuelt
Næste møde er generalforsamlingen den 24. oktober.

