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

Fredag den 1. november 2013 kl. 10.00
LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens
Torben Jensen, Henning Hansen, Jane Buck, Mikael Hollænder, Birgit Jessen og
Jørgen Skov Nielsen samt John Holtz under behandlingen af punkt 14
Henrik Sørensen
Jørgen Skov Nielsen

Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Velkomst og godkendelse af dagsorden
Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Meddelelser
Konstituering
Evaluering af generalforsamlingen
Kødkvægskue Agro Nord
Orientering om møde vedr. individprøven den 25. oktober
Nyt fra avlsudvalget
Medlemsblad
a. Skribent på føljetonen
b. Landsskuet
10. Hjemmesiden
a. Købsannoncer
b. Nethandel
11. Aktiviteter for medlemmer
12. Foreningens 40 års jubilæum
13. Organisation
14. Profil-beklædning
15. Eventuelt

Referat
1.
Velkomst og godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2.
Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
3.
Meddelelser
SamMark har ikke i sinde, at ændre i formuleringen i teksten vedrørende omtale af tillæg til
kødracekrydsninger.
Vi bør markedsføre Simmental til malkeracekrydsning, hvor vi fremhæver polledhed og
kviekalvenes anvendelighed som ammekøer.
Henning Hansen orienterede om en henvendelse fra udlandet om køb af Simmental kvier. Det
drejer sig om et stort antal dyr. Bovi-Denmark har sendt et tilbud til kunden.
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Balance for 1. juni – 30. oktober blev gennemgået. Det blev aftalt, at se på evt. revurdering af
budgettet på næste bestyrelsesmøde.
4.
Konstituering
Formand: Torben Jensen
Næstformand: Henning Hansen
Kasserer: Birgit Jessen
Avlsudvalget: Henning Hansen, formand og Mikael Hollænder samt Jørgen Astrup og Jørgen
Jensen
Dyrskueudvalget: Henrik Sørensen, formand, Birgit Jessen og Mikael Hollænder samt Poul
Hansen og Jørgen Astrup
PR- og redaktionsudvalg: Torben Jensen og Jane Buck
Repræsentant i Dansk Kødkvæg: Henning Hansen
Internationalt arbejde: Henning Hansen
Det blev besluttet, at tage imod Øernes tilbud om revision.
5.
Evaluering af generalforsamlingen
Der var et stort fremmøde til generalforsamlingen. Dagen var fint tilrettelagt med gode
besætningsbesøg.
Desværre var der relativt få deltagere fra Sjælland og Fyn.
Med hensyn til valget, var der ikke kommet forslag fra lokalforeningen på Sjælland, men da Jane er
valgt er hun repræsentant for området.
Bestyrelsen besluttede, at næste års generalforsamling igen holdes den 3. lørdag i oktober.
6.
Kødkvægskue Agro Nord
Agro Nord har besluttet, at holde et endags kødkvægsskue i marts 2014. Vi har modtaget en
henvendelse fra skuet. Bestyrelsen besluttede, at støtte skuet på samme måde som andre lokale
dyrskuer.
7.
Orientering om møde vedr. individprøven den 25. oktober
Dansk Simmental har givet tilsagn om at afprøve 30 kalve i 2014. Samlet set er målsætningen 126
kalve for det kommende år.
Avlsudvalgets opfordres til at se på, hvordan vi bedst sikrer, at vi når målsætningen. Udvalget ser
nærmere på en købsmodel.
8.
Nyt fra avlsudvalget
Den senest udtagne tyr til sædtapning er blevet aflivet pga. et skadet bagben.
Der har været problemer med hver anden tyr de seneste par år.
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9.
Medlemsblad
a.
Skribent på føljetonen
Britta Hansen har skrevet i tre numre af medlemsbladet. Sidste artikel fra Britta er i decembernummeret.
b.
Landsskuet
Dækningen af Landsskuet 2013 er blevet kritiseret af nogle medlemmer.
For 2014 blev det besluttet, at der bruges en halv side på efteromtale fra lokalskuerne, en side fra
Roskilde og to sider fra Landsskuet.
10.
Hjemmesiden
a.
Købsannoncer
Det blev besluttet, at tilbyde medlemmerne mulighed for, at indrykke købs- og salgsannoncer på
hjemmesiden. Indhold: Navn, mail og telefonnummer samt et felt, med begrænset felt til at
beskrive, hvad der skal købes og sælges. Pris 100 kr. pr. annonce.
b.
Nethandel
Vi er blevet kontaktet af et firma, som arbejder med salg via webportaler. Emnet tages op på næste
møde.
11.
Aktiviteter for medlemmer
Bestyrelsen er enig om, at der bør gøres en indsat for at følge op på kontakten til de nye
medlemmer af foreningen.
Det blev besluttet, at lave et medlemsarrangement i februar med besøg hos Britta og Jens
Hansen, Give. Avlsbesætning. Medvirken af kåringsdommer. Samme arrangement laves i en
besætning på Sjælland, Jane finder en besætning.
Senere, formentlig i maj, arrangeres der et besøg i en stor produktionsbesætning.
Opstart af ERFA-grupper. Skriv om det i medlemsbladet i december.
Det blev besluttet, at lave medlemslisten som et indstik i december-nummeret til foreningens
medlemmer. Medlemslisten skal udelukkende indeholde navn og adresse, mens tlf. og mail ikke
skal med på listen.
12.
Foreningens 40 års jubilæum
Foreningen har 40 års jubilæum i 2014. Der arbejdes videre med emnet på næste
bestyrelsesmøde.
13.
Organisation
Det blev besluttet, at behandle emnet på mødet med lokalforeningerne i januar.
Der udsendes forslag til dagsorden til mødet med lokalforeningerne i løbet af november.
14.
Profil-beklædning
John Holtz præsenterede salgssiden, butik.sim-logosalg.dk og orienterede om sit sortiment i
profilbeklædning.
Bestyrelsen besluttede, at indgå en aftale med John Holtz om at levere Simmentalprofilbeklædning. Henrik Sørensen får ansvaret for at aftale nærmere detaljer om kollektionen.
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Ad hoc house, kan inddrages for råd i forhold til design af tryk, desuden skal Ad hoc house levere
tryk til brodering m.m.
Profilbeklædningen skal markedsføres i næste nummer af medlemsbladet.
Det blev besluttet, at søge Patent- og varemærkestyrelsen for at mønsterbeskytte foreningens
logo.
15.
Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde holdes lørdag den 4. januar 2014 kl. 10.00, mødet med lokalforeningerne
starter kl. 12.00 med frokost.
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