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Referat
1.
Velkomst og godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt.
2.
Meddelelser
Henning Hansen orienterede om indtryk fra Verdenskongressen for Fleckvieh/Simmental i
Tyskland.
Mange af de gode dyr, der blev set i åbent hus besætningerne og ved fremvisningen var med
dansk genetik. Dyrene med danske aner var god PR for den danske individprøve og dansk
avlsarbejde i øvrigt. Indtrykket er, at de der deltog i foreningens medlemstur var godt tilfreds med
udbyttet.
I forbindelse med kongressen var der møde i ”Europæisk Kødsimmental arbejdsgruppen”.
Gruppen valgte Henning Hansen som formand for gruppen. Gruppen drøftede mulighederne i
anvendelse af genomisk selektion og Interbeef i avlsarbejdet med Simmental.
Der er i øjeblikket mere optimisme mht. Interbeef end der har været flere år. Genomisk selektion
forudsætter mere samarbejde mellem landene.
3.
Økonomi, regnskab 2011/2012
Udkast til årsregnskab blev drøftet. Bestyrelsen godkendte udkastet til regnskab.
Balance for 1.06.12 – 30.09.12 blev gennemgået.
Det blev besluttet, at se på lageret af Simmental-tøj, der ligger hos Brita. Dessiner der er uaktuelle
foræres til Røde Kors. Det øvrige lager vurderes. En del af det kan evt. overtages af den nye
leverandør af tøj.
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4.
Tilskud til individprøven 2013
Vi er fortsat bagefter vores målsætning for 2012.
Flere argumenter for at få folk til afprøve kalve blev diskuteret. Markedsføringsværdi, mulighed for
at få omtale i medlemsbladet, mulighed for at sælge kalve til en bedre pris for de bedste tyre. Et
godt udstillingsvindue for udenlandske gæster.
Det blev besluttet, at afsætte samme beløbsramme til tilskud til afprøvning i det kommende år som
rammen for indeværende år.
Fordelingen af tilskud til de enkelte kalve besluttes efter mødet med Viking og de øvrige
raceforeninger den 10. oktober.
5.
Indstillinger fra avlsudvalget
Der er ingen indstillinger fra avlsudvalget.
Vito, Guide og General er i karantæne på vej til sædtapning, de kommer formentlig på
tyrestationen om 1-2 uger. Der er tappet knap 10.000 portioner konventionelt sæd af Gordon og
126 Y-vik. Det er desuden planlagt at producere 200 portioner X-vik.
Håndteringen af beslutningsprocessen vedrørende dispensation for indekskrav for kalve til
individprøve blev drøftet. Der er enighed om at der i visse tilfælde vil være brug for at træffe
beslutninger mellem bestyrelsesmøderne.
VikingGenetics marketingafdeling og VikingDanmarks kødracebestyrelse har afslået at dække
omkostningerne til udstilling af kødkvæg i Vikings stand i Hal Q. Herefter er raceforeningerne
blevet spurgt. Bestyrelsen besluttede, at foreningen ikke skal betale for udstilling af Simmentaldyr.
6.
PR-udvalget, status på PR artikler etc.
Der indgås aftale med en ny leverandør af logotøj, John Holtz. Leverandøren har en hjemmeside
med Oldenborgeffekter, den kan ses på www.doa-logosalg.dk.
Ekstra medlemsblade og brochuremateriale sendes til lokalforeningerne, så de har materiale til
dyrskuerne. Lokalforeningerne skal vurdere behovet for hvor mange medlemsblade de har brug for
i eget område.
Det øvrige brochuremateriale bør lægges på lager et sted i Jylland. Udvalget spørger Give
Bogtrykkeri om de kan opbevare det.
Opdateringen af hjemmesiden blev drøftet.
Det blev besluttet, at søge rådgivning/tilbud vedrørende rammer og linjer i foreningens PR-arbejde.
7.
Medlemsbladet og hjemmesiden
Der holdes redaktionsmøde i næste uge.
Det blev besluttet, at der nu skal tages fat på at bringe billede og omtale af de kalve der er tilmeldt
individafprøvning i medlemsbladet.
Henning skriver tekst til brev som fremover sendes til indsætterne af kalve. Der bliver mulighed for
at bringe en kort tekst og et billede vedrørende kalven.
8.
Generalforsamling, afvikling, vedtægtsændringer, evt. typebeskrivelse
Indkaldelse og program er udsendt til de aktive medlemmer.
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Det er vigtigt, at avlsudvalget i sin beretning er åben om, at vi har et relativt lille sædlager af
aktuelle vente- og brugstyre.
Bestyrelsens holdning er, at vedtægtsændringerne om valg til bestyrelsen skal sendes til
afstemning i den rækkefølge som dirigenten beslutter.
Ændringsforslaget vedrørende aktindsigt er bestyrelsen enige i ikke bør godkendes. Holdningen er,
at der er en høj grad af åbenhed allerede nu, blandt andet ved at beslutningsreferater fra
bestyrelsesmøder offentliggøres på hjemmesiden.
Behandling af typebeskrivelse udsættes til et senere møde.
9.
Evt.
Der bestilles en stand i Hal Q i forbindelse med Agromek. Bemandingen kan være fra kl. 11-14
tirsdag og onsdag. Torsdag og fredag holdes kødkvægsskue.

3

