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

Mandag den 14. marts 2016 kl. 10.00
LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens
Birgit Jessen, Frank Olesen, Henning Hansen, Jane Buck, Mikael Hollænder, Henrik
Sørensen og Jørgen Skov Nielsen
Jørgen Skov Nielsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på referat fra sidste møde
3. Meddelelser
4. Økonomi
5. Nyt fra avlsudvalget
6. Nyt fra PR- og redaktionsudvalget
7. Evaluering af mødet med lokalforeningerne
8. Dyrskuesæsonen
9. Sommertræf
10. Bustur september.
11. Forundersøgelse vedr. genomisk selektion.
12. Eventuelt

Referat
1.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2.
Opfølgning på referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
3.
Meddelelser
Vores Webmaster er stoppet. Men der er fundet en afløser, det er Jeppe Brønd Nielsen.
Sekretær Signe Agerbæk er blevet afløst af Else-Marie Pedersen.
Rettighederne til hjemmesiden skal overdrages fra Jan Honore til sekretariatet. Birgit følger op.
VikingDanmark har fokus på at optimere rammerne for individafprøvningen.
VikingGenetics er i gang med at evaluere kødkvægsprogrammet og aftalerne med
raceforeningerne.
4.
Økonomi
Aftalen med VikingGenetics foreskriver forskelligt provenu til raceforeningerne afhængigt af om
den solgte sæd anvendes til renavl eller krydsning. Af praktiske årsager afregner VikingGenetics
en gennemsnitligt beløb på 10,06 kr.
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Balance for 1. juni 2015 til 9. marts 2016 blev forelagt og kommenteret af Birgit Jessen.
Bestyrelsen drøftede det foreløbige resultat. Der er enighed om, at diverse aktiviteter bør kunne
løbe rundt økonomisk.
Jane og Birgit følger op på aftaler og procedurer vedrørende aftale og betaling vedrørende Give
Grafisk.
5.
Nyt fra avlsudvalget
Avlsudvalget arbejder med udvælgelse af kalve til Ålestrup.
6.
Nyt fra PR- og redaktionsudvalget
Der er behov for, at inddrage flere personer i arbejdet med at lave medlemsblad.
Bestyrelsen er enig om, at der er behov for en mere synlig og aktiv rolle fra Ejner Bork-Jensen,
Grafisk Hus.
Avlsafdelingen i SEGES har reageret på artiklen om kåring i sidste nummer medlemsbladet. Der er
enighed om, at undgå at anvende denne skribent fremover.
Der er behov for, at få nogle flere billeder til medlemsbladet. Jane følger op.
Jane orienterede kort om planer om dyrskuemateriale.
Breve til indsættere af individprøvekalve, vedrørende Stjernekikkerten, fungerer ikke korrekt.
Jørgen følger op.
Den norske Simmentalforening skal have 50 medlemsblade tilsendt af hvert nummer. De skal
betale de faktiske omkostninger for produktion og porto.

7.
Evaluering af mødet med lokalforeningerne
Mødet havde et godt og konstruktivt forløb. Vi fik drøftet og besluttet en række ting.
8.
Dyrskuesæsonen
Dyrskuematerialet er ved at være på plads. Vi mangler et billede af Stenbakkens Krølle.
Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved at vælge britisk contra europæisk dommer.
Bestyrelsen drøftede også kort principperne for pointtildelingen. Endelig blev principper for
bedømmelsen af køer uden kalv vendt. Det er vigtigt, at også køer uden kalv får en fair
bedømmelse.
Det blev besluttet, at invitere en britisk dommer. Robin Boyd kunne være en mulighed. Henning
følger op
Det blev aftalt at Jørgen Skov deltager ved bedømmelsen som assistent. Desuden spørges Jeppe
om han også vil medvirke som assistent. Henrik følger op.
Det blev besluttet, at lave en roset til ”Bedste Simmentaler under 15 måneder”. Bånd til øvrige
kategorier, som vi plejer.
Stentyrene er ved at være sluppet op. Forskellige muligheder for nye tyre blev drøftet. Jane og
Henning følger op.
Henrik bestiller telt til Landsskuet og skaffer mad til aftenfesten.
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Aksel Givskov kan måske skaffe ærespræmier. Henrik følger op. Der skal være en ærespræmie pr.
ti dyr. Værdi 1.000 kr.
Henrik spørger Steffen om han vil lave besætningsskilte til Landsskuet. Det er vigtigt, at de er mere
tydelige end sidste år.
Det vil være en fordel med en fotoplads på Landsskuet. Henning følger op.
9.
Sommertræf
Det er besluttet, at holde et medlemsarrangement med besætningsbesøg den 23. og 24. juli hos
Henning Hansen. Arrangementet planlægges sammen med Region Nord. Indbydelse og foromtale
bringes i næste nummer af medlemsbladet.

10.
Bustur september
Et mål for busturen kunne være et dyrskue Erfuhrt med besøg og ophold i Harzen.
En anden mulighed er et besøg i Sydtyskland med: Nedtagning af dyr fra bjergene, dyrskue i
München og oktoberfest i München.
11.
Forundersøgelse vedr. genomisk selektion
Det blev besluttet, at få lavet en undersøgelse af om dyr af Dansk Simmental kan sammenlignes,
genomisk, med den europæiske Simmental referencegruppe. Det koster 500 Euro.
12.
Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde holdes mandag den 15. august kl. 13.00 i Horsens.
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