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

Fredag den 10. august 2012 kl. 12.00
LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens
Henning Hansen, Torben Jensen, Jane Buck, Jesper Jensen, Knud Bue Damsbo,
og Jørgen Skov Nielsen
Birgit Jessen
Jørgen Skov Nielsen

Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser
3. Indstillinger fra avlsudvalget
4. Evaluering af Landsskuet
5. Økonomi, forventet regnskab 2011/2012
6. Generalforsamling den 20/10 – program for dagen, dagsorden, dirigent m.m.
7. Forslag til vedtægtsændringer modtaget inden 1/8 2012 – 4 stk.
8. Medlemsdata – hvem kan de udleveres til
9. Status PR, herunder afløser for Britta
10. Bladet Dansk Simmental – indhold.
11. Næste møde
12. Eventuelt

Referat
1.
Velkomst og godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2.
Meddelelser
Der var ingen meddelelser

3.
Indstillinger fra avlsudvalget
Tyre:
Nye ungtyre:
Forsøgsnummer 5978, Skovby Emil, fra Bent Kjærulf Thygesen, Skovby og
forsøgsnummer 5979, Linde General P, fra Egon Jensen, Them.
Indstillingen blev godkendt.
Brugstyre: Nørgård Charlie sættes i gang, Søgård Amir anbefales til krydsning og Atlantis sættes i
højeste prisgruppe for at holde sæden til renraceavl.
Indstillingerne blev godkendt.
Der er indgået aftale med ejer og opdrætter at Hedetoft Vito om ny sædtapning. Tyren kommer i
karantæne omkring 1. september. Der kan tidligst være sæd til rådighed i december.
Importsæd: Mere Steinadler indkøbes, der laves udsalg af ældre importsæd.
Det blev besluttet at købe mere sæd af Steinadler, så tyren kan sættes på brugsplanen. Henning
og Jørgen udvælger sæd, der kan sælges til nedsat pris.
PR:
Vi vil gerne have lidt på udenlandsk til de mange mennesker vi møder i Tyskland i september.
Udgangspunkt i nye ungtyre, individprøve tilvækst foderforbrug.
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Det blev besluttet at lave en præsentationsfolder på engelsk og tysk, en 4-sidet A5 folder,
hovedbudskabet skal være: Resultater fra det senest halve år på individprøven, vi har stor tilvækst
og kan udvælge efter foderforbrug. Der laves 50 stk. på tysk og 100 på engelsk.
Dyrskuer:
Vi opfordrer til en indsats for at skaffe flere udstillere til Landsskuet – og vel også kødkvægsskuet.
Vi foreslår Torben Brander som dommer på kødkvægsskuet i november.
Placeringen og tidspunktet for vinterskuet for kødkvæg blev diskuteret. En række
Simmentaludstillere har givet udtryk for at de foretrækker fremtidige udstillinger i Års i foråret.
Dansk Simmental har tidligere meddelt Dansk Kødkvæg at man foretrækker fremtidige skuer i Års.
Holdningen er dog, at Dansk Simmental bakker op om vinterskuet i den kommende vinter, uanset
tidspunkt og placering. Indstillingen af Torben Brander blev godkendt.
Avlsplan:
Indstilles til godkendelse.
Tages op igen på næste bestyrelsesmøde.
4.
Evaluering af Landsskuet
Landsskuet forløb godt. Der var en positiv stemning blandt udstillerne.
Lydanlægget i ringen virkede ikke godt nok. Der var desuden lidt usikkerhed om dommerens måde
at oprangere dyrene på.
Det vil være en fordel, hvis Viking fremover stiller brochurestativer op bag krydsningskalvene i
stedet for at raceforeningerne selv skal medbringe det.
Behovet for bestyrelsens tilstedeværelse på Landsskuet og bemandingen af standen blev
diskuteret. Hele bestyrelsen behøver ikke at være på skuet hele tiden. Arbejdet med standen kan
evt. fordeles på flere personer.

5.
Økonomi, forventet regnskab 2011/2012
Det foreløbige regnskab ser fornuftigt ud.
Bestyrelsen godkendte regnskabet.
6.
Generalforsamling den 20/10 – program for dagen, dagsorden, dirigent m.m.
Programmet for dagen arrangeres af Lokalforening Fyn.
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Bestyrelsens beretning ved formanden
3.
Avlsudvalgets beretning
4.
Forelæggelse af årsrapport med årsregnskab til godkendelse
5.
Fastlæggelse af kontingent for 2013
6.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
•
Midtjylland, Torben Jensen
•
Fyn, Knud Damsbo (modtager ikke genvalg)
7.
Valg af avlsudvalgsmedlem og suppleant
På valg er udvalgsmedlem:
•
Egon Jensen (modtager ikke genvalg)
8.
Valg af revisor
9.
Indkomne forslag
10.
Eventuelt.

7.

Forslag til vedtægtsændringer modtaget inden 1/8 2012 – 4 stk.
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Der er indkommet fire forskellige ændringsforslag til vedtægterne.
De tre af dem vedrører valg til bestyrelsen. Bestyrelsen er enig om at anbefale
generalforsamlingen at forkaste alle disse forslag og fortsætte efter de nugældende vedtægter.
Et forslag vedrører et krav om at medlemmerne skal kunne få aktindsigt i alle fælles projekter etc.
Bestyrelsen finder ikke at der skal være offentlig adgang til forhandlingsprotokoller etc. I øvrigt
henvises til bestyrelsens beslutning om at beslutningsreferater offentliggøres på foreningens
hjemmeside.
Et forslag vedrører et krav om besætningsvis opstaldning af dyr på Landsskuet og
Kødkvægsskuet.
Det blev besluttet, at få en jurist til at udarbejde et notat om forslagene til vedtægtsændringer til
støtter for dirigenten. Jørgen kontakter en jurist.
8.
Medlemsdata – hvem kan de udleveres til
Bestyrelsen besluttede, at medlemslisten og andre informationer om enkeltmedlemmer ikke må
udleveres til andre medlemmer og personer udenfor medlemskredsen.
9.
Status PR, herunder afløser for Britta
Der sendes et lager af medlemsbladene til en person i hver af lokalforeningerne.
Der har været kontakt til et par nye leverandører af logoartikler.
Det blev besluttet, at Jane træffer endelig aftale med en ny leverandør af logoartikler til foreningen.
10.
Bladet Dansk Simmental – indhold
Bestyrelsen ser gerne, at der bringes en artikel om de avlsmæssige sammenhænge mellem
fødsel- og kælvning. Desuden kan bringes en artikel om fodrings- og managementmæssige
muligheder for at påvirke kælvningsforløbet.
På mødet med lokalforeningerne blev der fremsat ønske om mere fagligt indhold og avlsmæssigt
indhold i medlemsbladet.
Avlsudvalget følger op.

11.
Næste møde
Næste møde holdes fredag den 5. oktober kl. 10.00 i LandbrugetsHus, Horsens.
12.
Eventuelt
Der er stor tilslutning til Simmentalkongressen i september i Tyskland.
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