Dansk Simmental – Resume af bestyrelsesmøde
Tid:
Sted:
Deltagere:
Afbud:
Referent:

Fredag den 22. februar 2013 kl. 10.00
LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens
Henning Hansen, Torben Jensen, Jesper Jensen, Henrik Sørensen, Birgit Jessen og
Jørgen Skov Nielsen
Jane Buck
Jørgen Skov Nielsen

Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velkomst og godkendelse af dagsorden
Referat af sidste møde
Meddelelser
Visionsdagen
Nyt fra Avlsudvalget
Gennemgang PR-artikler, hjemmeside m.v. (fremlæggelse v/ Carsten Bo Madsen,
reklamebureauet Ad Hoc House)
7. Hvervekampagne
8. Studieturen til Sverige
9. Økonomi – aktuel budgetopfølgning
10. Næste møde
11. Eventuelt

Referat
1.
Velkomst og godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2.
Referat af sidste møde
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
3.
Meddelelser
Dansk Kødkvæg arbejder på sagen om det øgede gebyr for velfærdskontrol. LF Kvægs bestyrelse
ser på forskellige muligheder.
Dansk Kødkvæg og LF Kvæg har holdt et møde med Fødevarestyrelsen om fællesudtalelsen om
udegående dyr. I øjeblikket kontrolleres der efter to forskellige regelsæt ved henholdsvis
økologikontrol og velfærdskontrol. Der opfordres til, at man strømliner de to kontrollers arbejde.
4.
Visionsdagen
De 40 deltagere i visionsdagen arbejdede meget engageret med visioner og strategi. Det er et fint
grundlag for bestyrelsens videre arbejde.
5.
Nyt fra Avlsudvalget
Referatet af sidste møde i udvalget er rundsendt til bestyrelsen.
Henning redegjorde for en dialog med et svensk firma om eksport af avlskvier til Rusland. Der er et
ønske om at købe cirka 200 – 300 kvier.
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Det blev besluttet, sende en pressemeddelelse om de to nye ungtyr. Henning og Jørgen følger op.
Der sendes KUP breve ud nu. Avlsudvalget følger op telefonisk.
6.
Gennemgang PR-artikler, hjemmeside m.v. (fremlæggelse v/ Carsten Bo Madsen,
reklamebureauet Ad Hoc House)
Bemærkninger om det nuværende PR-materiale:
- Der er ikke klare signaler om ”hvad foreningen hedder”
- Forslag om at give hjemmesiden et mere enkelt navn
- Redesign af logo kan være en mulighed.
- Der skal være styr på skriftstyper og farver, forslag blev vist.
- Medlemsbladet kan løftes kraftigt layout-mæssigt.
- Forslag til lay-out til folder ”vores fordele” blev vist.
- Hjemmesiden er ikke tidssvarende, selvom den er relativ ny.
- Foto og billeder skal være mere skarpe.
- Overvej tekstforfatter og korrekturlæser når der skal udsendes materiale.
- Medlemsbladet kan det skæres ned i størrelse til under 100 gram i det der sendes ud, og
lægge den fulde version på hjemmesiden.
Det blev besluttet at arbejde videre med ad hoc house med flg.:
- Logo og identitetslinje
- Hvervekampagne
- Redesign af forsiden og kolofonen på medlemsbladet
- Den nuværende hjemmeside forsøges tilpasset den nye designlinje, evt. ny hjemmeside
besluttes senere.
Materiale til AgroNord
- Krydsningsbrochuren
- Aktuel tyreoversigt, 100 stk.
Materiale til lokalskuerne
- Der laves plakater af tyrene General og Guide.
- Torben sørger for at Nord får et banner.
- Der sendes 50 medlemsblade til hver lokalforening af hvert nummer.
- Der gives en ærespræmie a 800 kr. for hver ”fulde” 10 dyr, der er tilmeldt.
- Aktuel oversigt
- Hvervekampagnefolder
Materialet skal distribueres senest den 15. maj
7.
Hvervekampagne
Det blev besluttet, lave en hvervekampagne målrettet alle der har Simmental i Danmark. Der tages
udgangspunkt i den brochure som vi har om medlemsfordele, den tilpasses den nye designlinje.
Der kan nævnes tilskud til afprøvning, anvendelse af salgsliste, medlemsblad, udlandsrejser,
sociale og faglige aktiviteter.
Kampagnen tilrettelægges i samarbejde med ad hoc house.
Det blev besluttet, at lave en folder om medlemsfordele, som sendes til alle der har minimum f.
eks. 1 Simmental dyr.
Hvervekampagnen skal igangsættes i løbet af marts.
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8.
Studieturen til Sverige
Programmet for turen er klar.
9.
Økonomi – aktuel budgetopfølgning
Aktuel balance blev gennemgået og diskuteret.
Der forventes et underskud i indeværende regnskabsår på cirka 150.000 kr. Det skyldes, at
sædeksporten ikke giver så store indtægter som forventet. Desuden har der været omkostninger til
sædtapning af to brugstyre, som desværre ikke lykkedes.
Udviklingen i den økonomiske situation vil blive fulgt meget tæt fremover.
Det blev besluttet, at nedsætte taksten for folkevalgtes kørsel ned fra 3,82 kr. 2,00 kr. pr. km. Det
kan give en besparelse på cirka 30.000 kr.
10.
Næste møde
Oplægget vedrørende PR fra ad hoc house kan diskuteres på et telefonmøde.
Næste bestyrelsesmøde:
- Torsdag den 18. april kl. 12.00 i Horsens
- Emner til dagsorden:
o Hjemmesidens funktionalitet
o Landsskuet
o Opfølgning på PR
11.

Eventuelt
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