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

Fredag den 6. september 2013 kl. 10.00
LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens
Torben Jensen, Henning Hansen, Jane Buck, Jesper Jensen, Henrik Sørensen,
Birgit Jessen og Jørgen Skov Nielsen
Jørgen Skov Nielsen

Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Referat af sidste møde
3. Meddelelser
4. Økonomi – årsresultat
5. Generalforsamling
6. Vedtægtsændringer, vedrørende revision
7. Internationalt samarbejde
8. Nyt fra Avlsudvalget
9. Evaluering af Landsskuet
10. Opfølgning på hvervekampagne
11. Hjemmeside og medlemsbladet
12. Opfølgning på indsatsområder fra visionsdagen
13. Næste møde
14. Eventuelt

Referat
1.
Velkomst og godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2.
Referat af sidste møde
Referatet blev godkendt.
3.
Meddelelser
Torben Jensen
Vi er indbudt til et møde om et nyt krydsningsindeks, mødet holdes på VFL den 23. september kl.
14.00. Torben videresender dagsorden, når den er klar.
Vi har kontaktet Sam-Mark vedr. deres annoncering. Der er indtil videre intet ændret i annoncen.
Henning følger op.
Dansk Kødkvæg har besluttet, at der fremover holdes kødkvægsskue hvert andet år i forbindelse
med Agromek.
Henning Hansen
En arbejdsgruppe har analyseret omkostninger og udbytte af individprøven. Konklusionen er, at det
er relevant at fortsætte afprøvningen uden ændringer.
Salmonella-handlingsplanen betyder øgede omkostninger for indsættere af kalve, fordi der skal
tages ekstra blodprøver i besætningen inden kalvene kan indsættes. VikingDanmark har
efterfølgende nedsat afprøvningsprisen med 1.200 kr. pr. kalv. Desværre hæves prisen for
transport med 200 kr., så nettobesparelsen bliver 1.000 kr. pr. kalv. Det er et øget sædsalg og
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omlægning af arbejdsgange, der muliggør prisnedsættelsen.
Medlemsturen til Sverige var en succes.
Der er 5 Simmentalere tilmeldt udstillingen på Nyvang. Foreningen giver en ærespræmie til
udstillingen.
4.
Økonomi – årsresultat
Regnskabet blev gennemgået og drøftet.
Medlemskampagnen har givet 87 nye betalende medlemmer.
Balance fra 1.6 – 2.9 blev gennemgået.
5.
Generalforsamling
Bestyrelsen i Syd er godt i gang med planlægningen af generalforsamlingen, som holdes den 19.
oktober kl. 14.00 i Vejrup-Emdrup Fritidscenter. Spisning kl. 17.30
Besætningsbesøg kl. 10.00 hos Karl Andersen herefter besætningsbesøg hos Jesper Jensen.
Bestyrelsen godkendte tilbud fra fritidscentret.
På valg til bestyrelsen er Jesper, Jane og Henning.
På valg til avlsudvalget er Jørgen Astrup.
Signe sender dagsorden, program og regnskab omkring 1. oktober.
Birgit tager imod tilmeldinger.
Visionsdagen sættes på dagsordnen som et separat punkt.
6.
Vedtægtsændringer, vedrørende revision
Bestyrelsen besluttede, at forelægge generalforsamlingen et forslag til vedtægtsændringer:
§10 sidste punkt ændres til ”Generalforsamlingen vælger en revisor.
§4 sidste punkt: ”revideret regnskab” ændres til ”regnskab”.
Baggrunden er, at vi kan spare omkostningerne til revidering af regnskabet.
7.
Internationalt samarbejde
Henning Hansen
Det internationale samarbejde er efterhånden kommet i mere faste rammer. Der er bl.a. lavet en
”kød-gruppe” i den europæiske Simmentalorganisation. Henning er formand for ”kød-gruppen”.
Gruppen har arbejdet en del med Interbeef og genomisk selektion, målet er at få mulighed for at
sammenligne avlsværdital på tværs af landegrænser. Der er fornylig holdt møde i Brno, referatet er
rundsendt til bestyrelsen.
Bestyrelsen finder, at det er vigtigt, at Dansk Simmental er kendt i udlandet, hvorfor vi fortsat skal
deltage i det internationale samarbejde.
8.
Nyt fra Avlsudvalget
Der er ikke ændringer til brugsplanen.
Det blev besluttet, at annullere indekskrav til mødre til individprøvetyre.
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Vægtgrænsen ved indsættelse foreslås ændret fra 385 kg. til 360 kg., Henning tager kontakt til
avlsudvalget for at sikre deres opbakning. Forslaget er begrundet i et ønske om, at tilgodese kalve
fra besætninger med ekstensiv drift og generelt øge antallet af afprøvede kalve.
Avlsudvalgets forslag om, at foreningen kan købe kalve til individafprøvning blev drøftet. Det blev
besluttet, at afvente et detaljeret oplæg fra avlsudvalget. Forslaget bør forelægges
generalforsamlingen i år.
9.
Evaluering af Landsskuet
Landsskuet blev afviklet på allerbedste vis med godt fodslag blandt Simmentalerne.
Det var ikke tilfredsstillende, at der var opstaldet Limousine foran Simmental-standen.
Skiltningen udenpå stalden kunne godt være bedre, evt. med et banner.
Der er enighed om, at der fortsat skal anvendes udenlandsk dommer, gerne fra Storbritannien
10.
Opfølgning på hvervekampagne
De samlede omkostninger ved hvervekampagnen har været cirka 90.000 kroner. Der er 87 nye
medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende år.
Det nye logo er blevet diskuteret en del i medlemskredse.
11.
Hjemmeside og medlemsbladet
Hjemmesiden
Vi har fået en del flere nyheder på hjemmesiden i løbet af sommeren. Det er Signe, der har
fungeret som kontaktperson.
Det blev besluttet at tilknytte Jonas Brønd Nielsen, som webmaster i det daglige. Signe er fortsat
kontaktperson.
Dyrskuebillederne fra nyhederne skal kopieres over i galleriet.
Medlemsbladet
Bestyrelsen finder, at den grafiske opsætning kan løftes. Artiklerne er af god kvalitet. De lokale
dyrskuer bør ikke fylde så meget fremover.
12.
Opfølgning på indsatsområder fra visionsdagen
Sammendraget af visionsmødet blev gennemgået.
PR og synlighed
OK, bortset fra, at vi skal blive mere synlige i det aktuelle mediebillede.
Øge antal medlemmer
OK. Der er kommet 87 nye medlemmer.
Organisering
Emnet drøftes på generalforsamlingen og på mødet med lokalforeningerne i januar. Herefter
besluttes det videre forløb.
Økonomi
Vi har udfordringer med at få økonomien til at balancere, men vi følger udviklingen tæt.
Systematisk faglig sparring

3

Et par muligheder blev drøftet:
Mentorordning
o Torben skriver et brev til de nye medlemmer på, hvor de gøres opmærksom på, at
de kan henvende sig til medlemmer af bestyrelse og avlsudvalg
Simmental-erfagrupper
o Vi arbejder videre med ideen senere
13.
Næste møde
Næste møde holdes den 19. oktober, umiddelbart før generalforsamlingen.
14.
Eventuelt
Sekretariatet skal oprette en digital signatur.
Firmaer og foreninger er fremover ikke forsikret i mod hacking af bankkonti via banken. Birgit
tegner en forsikring.
Vi har stort set udsolgt af profiltøj. Prisniveauet hos John Holz er højere end det vi har været vant
til. Henrik beder John Holz om at lave et oplæg til en kollektion til næste bestyrelsesmøde. Der skal
være en kollektion klar til næste dyrskuesæson.
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