Dansk Simmental – Eksternt referat af bestyrelsesmøde
Tid:
Sted:
Deltagere:
Referent:

Mandag den 7. november 2016 kl. 12.00
LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens
Birgit Jessen, Søren Brøgger, Torben Brander, Henning Hansen, Jane Buck, Mikael
Hollænder og Jørgen Skov Nielsen
Jørgen Skov Nielsen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på referat fra sidste møde
3. Konstituering
a. Formand
b. Næstformand
c. Avlsudvalg
d. PR- og redaktionsudvalg
e. Dyrskueudvalg
f. Repræsentant i Dansk Kødkvæg
g. Internationalt samarbejde
4. Evaluering af generalforsamlingen
5. Meddelelser
6. Økonomi
7. Nyt fra avlsudvalget
8. Nyt fra PR- og redaktionsudvalget
9. Medlemsarrangementer
10. Agromek og Kødkvægsskue
11. Mødet med lokalforeningerne
12. Indsatsområder for det kommende år
13. Eventuelt

Referat
Henning Hansen bød velkommen til mødet, med særligt velkomst til Søren Brøgger og Torben
Brander, som nye medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmerne gav en kort præsentation af sig selv.
1.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2.
Opfølgning på referat fra sidste møde
Debatten om Facebook tager vi på mødet i dag.
3.
Konstituering
Bestyrelsen aftalte følgende konstituering:
a.
Formand
Henning Hansen blev valgt uden modkandidater.
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b.
Næstformand
Jane Buck blev valgt uden modkandidater.
c.
Avlsudvalg
Bestyrelsen udpegede Mikael Hollænder og Torben Brander.
d.
PR- og redaktionsudvalg
Jane Buck og Torben Brander blev valgt.
e.
Dyrskueudvalg
Søren Brøgger og Mikael Hollænder blev valgt.
f.
Repræsentant i Dansk Kødkvæg
Henning Hansen blev udpeget.
g.
Internationalt samarbejde
Henning Hansen blev udpeget.
4.
Evaluering af generalforsamlingen
Henning takkede arrangørerne, og roste arrangementet. Et par spændende besætningsbesøg og
god forplejning.
Selve generalforsamlingen forløb stille og roligt uden en helt masse debat. Dog blev
kåringsarbejdets placering i avlsarbejdet drøftet.
5.
Meddelelser
Sekretariatet arbejder med forberedelse af de nye aftaler med Kvægavlsforeningen samt
planlægningen af Kødkvægsskuet.
6.
Økonomi
Det blev besluttet, at balancer til behandling i bestyrelsen fremover mailes til bestyrelsen inden
bestyrelsesmøderne.
Balance for 1.6 – 31.10.2016 blev gennemgået.
7.
Nyt fra avlsudvalget
Referat fra avlsudvalgsmødet var sendt til bestyrelsen.
Mikael orienterede om udvalgets besigtigelse af tyre i sidste uge. Udvalget har en ny ungtyr i
kikkerten.
Købsaftalen for tyre til individprøve foreslås ændret, så bonus for godkendelse til salg til avl,
udelukkende udbetales hvis tyren rent faktisk sælges.
Bestyrelsen godkendte ændringen.
Avlsudvalget indstiller, at Dansk Simmental afprøver 20 – 25 kalve årligt.
8.
Nyt fra PR- og redaktionsudvalget
Beskrivelsen af bestyrelsen på hjemmesiden skal opdateres. Information om geografisk valg skal
fjernes. Der skal lægges billeder ind af de nye bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen drøftede om der skal satses på hjemmesiden eller Facebook. Der er enighed om, at
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der indtil videre skal satses på hjemmesiden.
Torben Brander påtager sig ansvaret for, at der løbende kommer information, billeder og gode
historier på hjemmesiden.
Det skal sikres, at der skrives om alle kalve, der kommer i forsøg. Henning kan sørge for, at tage
billeder af kalvene. Bestyrelsen hjælper hinanden med, at følge op over for indsætterne. Jane er
tovholder. Avlsudvalget laver en kort tekst om de kalve, som Dansk Simmental køber.
Det blev besluttet, at medlemmerne kan tilmelde dyr til salgslisten gratis. Tiltaget evalueres ved
næste bestyrelsesmøde.
Der skal informeres om, at vi uddeler salgslisten på Agromek. Det vil formentlig betyde tilmelding af
flere dyr.
9.
Medlemsarrangementer
De seneste par arrangementer har vi måttet aflyse på grund af for ringe tilslutning.
Den aflyste Tysklandstur forsøges gennemført, som en 4-dagestur lige efter Landsskuet.
Det blev besluttet, at lave en medlemstur til auktionen på den svenske individprøvestation
Gunnarp. Auktionen holdes fredag den 31 marts 2017. Besøget på auktionen kombineres med
besætningsbesøg og evt. ”møde” med medlemmer af Svensk Simmental.
10.
Agromek og Kødkvægsskue
Der er tilmeldt 28 Simmentalere. Jesper Jensen skal være dommer og Jørgen Astrup er assistent.
Agromek har åbent tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, Dansk Simmental har en stand under hele
Agromek.
Der hænges billeder op af Krølle, Guide og General i standen. Desuden kan der evt. hænges et
billede op af Lasse. På bagvæggen monteres banner med ”Dansk Simmental”.
Mikael tager sig af ophængning af tavler m.m. i stalden onsdag aften.
Michael sørger for indkøb af tre ærespræmier. Desuden uddeles Klokke og ”Stentyr” samt tre
bånd. ”Stentyren” vil gøre det ud for den fjerde ærespræmie. Det er bedste handyr, som modtager
”Stentyren”. Rent praktisk erstattes ”Stentyren” af en indgraveret ”Glastyr”, hvor motivet er den
pågældende tyr. Søren Brøgger beder Mogens Stendal om at fotografere bånddyrene.
Der er enighed om, at en forudsætning for, at få en ærespræmie er, at dyret har fået 23 points.
Birgit Jessen sørger for kaffe og brød fredag morgen.
11.
Mødet med lokalforeningerne
Der er tradition for at holde et møde med lokalforeningernes bestyrelse den 1. eller 2. lørdag i
januar.
I 2017 holdes mødet lørdag den 7. januar kl. 13.00 i LandbrugetsHus.
Formål og emner for mødet blev drøftet. Der er enighed om, at et vigtigt formål er
erfaringsudveksling mellem de respektive lokalforeninger. Et emne kan være, en opfordring til
lokalforeningerne, om at bruge hjemmesiden.
Der er enighed om emner til dagsorden:
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Nyt fra lokalforeningerne og erfaringsudveksling
Samarbejde mellem Dansk Simmental og lokalforeningerne om PR og information
Hvordan får vi flere udstillere til dyrskuerne
Hvordan får lokalforeningerne og vores/deres medlemmer mest muligt ud af samarbejdet med
kødkvægsregionerne
Lokalforeningerne opfordres til at komme med flere forslag til dagsordnen.
12.
Indsatsområder for det kommende år
 PR-siden skal opgraderes
 To sociale arrangementer er planlagt
 Standområdet på Landsskuet skal ændres, så det bliver mere åbent. Hvis det er muligt, kan
man opdele PR-område og område for udstillere/medlemmer. Desuden kan standen eventuelt
flyttes til modsatte ende af stalden
 Standen, disk og skab, som vi har på Landsskuet trænger til fornyelse. Dyrskueudvalget følger
op
 Kan vi inddrage flere medlemmer i de opgaver, som vi skal have løst?
13.
Eventuelt
Jørgen Skov Nielsen orienterede kort om de nye rammer for aftaler med VikingDanmark,
VikingGenetics og individprøven.
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