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

Fredag den 2. november 2012 kl. 13.00
Ålestrup Avlsstation, Hannerupvej 23, 9620 Ålestrup
Henning Hansen, Torben Jensen, Henrik Sørensen, Jane Buck og Jesper Jensen,
Birgit Jessen og Jørgen Skov Nielsen
Jørgen Skov Nielsen

Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Referat af sidste møde
3. Meddelelser
4. Konstituering med besættelse af følgende poster
a) Formand
b) Næstformand
c) Kasserer
d) 2 medlemmer til avlsudvalget
e) 2 medlemmer til dyrskueudvalg
f) Redaktionsudvalg Simmentaleren
g) PR-udvalg
h) International kontakt
i) Repræsentant i Dansk Kødkvæg
5. Økonomi. Herunder orientering om praksis for kørepenge m.m.
6. Nyt fra udvalgene
7. Hvervekampagne for nye medlemmer
8. Medlemsarrangement. Udlandstur eller andet socialt arrangement
9. Planlægning af møde med lokalforeningerne
10. Næste møde
11. Eventuelt

Referat
1.
Velkomst og godkendelse af dagsorden
Torben Jensen bød velkommen til Henrik Sørensen som nyt medlem af bestyrelsen.
Dagsordnen blev godkendt.
2.
Referat af sidste møde
Referatet af sidste møde blev godkendt.
3.
Meddelelser
Torben Jensen
Generalforsamlingen havde et meget fint forløb. Der har kun været en enkelt negativ
tilbagemelding fra et medlem.
Det er meget tilfredsstillende, at alle afstemningerne om vedtægtsændringerne gav et meget klart
resultat.
Henning Hansen
Der kommer besøg fra Tyskland i løbet af weekenden. De besøger besætninger på Fyn og
Sjælland på vej hjem.
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Der har været repræsentantskabsmøde i Dansk Kødkvæg. Henning Hansen blev genvalgt som
formand. Anni Assenbjerg blev valgt som ny næstformand efter Ulrik Lund udtrådte af bestyrelsen
efter eget ønske. Derudover sidder Søren Grunnet, Helga Dal og Egil Sønderby i bestyrelsen.
4.
Konstituering med besættelse af følgende poster
a)
Formand
Torben Jensen blev genvalgt.
b)
Næstformand
Henning Hansen blev genvalgt.
c)
Kasserer
Birgit Jessen blev genvalgt.
d)
2 medlemmer til avlsudvalget
Henning Hansen og Jesper Jensen blev genvalgt.
e)
2 medlemmer til dyrskueudvalg
Henrik Sørensen blev valgt og Jesper Jensen blev genvalgt.
f)
Redaktionsudvalg Simmentaleren
Torben Jensen og Jane Buck blev genvalgt.
g)
PR-udvalg
Jane Jensen blev genvalgt som formand for udvalget og Henrik Sørensen blev valgt til udvalget.
Jane kontakter lokalforeningernes bestyrelser og opfordrer dem til at indstille hver en person til
udvalget. Desuden spørges ungdomsforeningen om de vil indstille en person.
h)
International kontakt
Henning Hansen blev genvalgt.
i)
Repræsentant i Dansk Kødkvæg
Henning Hansen blev genvalgt.
5.
Økonomi. Herunder orientering om praksis for kørepenge m.m.
Balance for 1. juni – 31. oktober 2012 blev gennemgået.
Det blev besluttet, at bestyrelsesmedlemmer bliver godtgjort 3,00 kr. pr. kørt km.
Bestyrelsesmedlemmer får desuden udbetalt 1.000 kr. i telefongodtgørelse.
Fortæring godtgøres, når der løses opgaver i foreningsregi.
Ved generalforsamlingen og Landsskuefesten betales spisning for bestyrelsesmedlemmer og
ledsager.
6.
Nyt fra udvalgene
Avlsudvalget
Udvalgets indstilling om at betale tilmeldingsgebyr for det første dyr fra nye udstillere på
Landsskuet blev godkendt. Det blev også besluttet, at give et transporttilskud på 300 kr. pr. dyr til
udstillere fra øst for Storebælt.
Det blev besluttet, at danne nogle udmugningshold ved Landsskuet. Der tilknyttes en holdleder
hver dag fra bestyrelsen eller avlsudvalget.
Satser for tilskud til individafprøvning blev besluttet: 3.000 kr. + 1.000 kr. til de 10 bedste sorteret
efter T-, U, FEF-tal + Helhed kåring.
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En opdatering af regnestykket for omkostninger og tilskud skal bringes i medlemsbladet og på
hjemmesiden. Desuden bringes en lille artikel i medlemsbladet.
Dyrskueudvalget
Dommer og assistent til Kødkvægsskuet er på plads. Der skal være fire ærespræmier til rådighed
på Landsskuet da der er 23 dyr tilmeldt. Hvis der ikke kan findes sponsorer betaler foreningen for
alle præmier. Torben køber præmierne.
Der kommer formentlig mange gæster til Agromek fra østeuropa. Det er vigtigt, at vi er parat til at
modtage disse gæster.
7.
Hvervekampagne for nye medlemmer
Muligheder for at få nye medlemmer af Dansk Simmental blev drøftet.
-

Brev til Simmentalfolk, der ikke er medlem af foreningen i dag.
Medlem tegner medlem. Gave til det medlem, der tegner flest nye medlemskaber
Velkomstgave til nye medlemmer.
Kontingent til rabatpris det første år.

Der blev besluttet, at lave en folder om fordelene ved at være medlemmer.
8.
Medlemsarrangement. Udlandstur eller andet socialt arrangement
Det blev besluttet, at lave en studietur til Sverige for medlemmerne. Mulighederne for, at lave en
tur med besætningsbesøg i Stockholm-området skal undersøges. Henning følger op.
Andre sociale arrangementer overvejes og tages op senere.
9.
Planlægning af møde med lokalforeningerne
Mødet holdes lørdag den 5. januar kl. 13.00 (startende med frokost kl. 12.00) i Horsens.
Lokalforeningens spørges om de har emner til dagsordnen.
Emner til dagsordnen:
- Strategi
- Hvervekampagne
10.
Næste møde
Lørdag den 5. januar kl. 10 – 12 i Horsens.
11.
Eventuelt
Det blev besluttet, at det nyeste medlemsblad undtagelsesvist kan uddeles på Agromek.
Fremover skal der sendes 10 medlemsblade direkte fra Give Bogtrykkeri til Ålestrup Avlsstation.
Det blev besluttet, at stoppe udsendelsen af medlemsbladet til andre danske raceforeningers
bestyrelser.
Der skal ses på, hvor mange medlemsblade der produceres pr. nummer. I øjeblikket trykkes 1.000
stk. pr. nummer.
Et restlager af jakker og håndklæder skal sælges på udsalg ved kødkvægsskuet.
Den korrekte logofarve blev drøftet. Der er enighed om, at den røde farve, der er på forsiden af
medlemsbladet er den originale Simmentalfarve.
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