Dansk Simmental – Referat af bestyrelsesmøde
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Lørdag den 4. januar 2014 kl. 10.00
LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens
Torben Jensen, Henning Hansen, Henrik Sørensen, Mikael Hollænder, Birgit Jessen
og Jørgen Skov Nielsen
Jane Buck
Jørgen Skov Nielsen
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Referat
1.
Velkomst og godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2.
Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat af sidste møde blev godkendt.
3.
Meddelelser
Bestyrelsen besluttede, at avlsudvalget skal indstille en kandidat til Årets Avler.
Skare Meat har varslet, at de vil lancere et kødkvægskoncept i løbet af 2014.
Dansk Kødkvæg har allerede nu et kødkvægskoncept, hvor ekstraprisen er 1,00 kr. pr. kg. Det
eneste krav er, at racen er kødkvæg.
Der er indtil videre ikke den helt store interesse for Simmental-Erfagrupperne blandt nye
medlemmer. Det kunne være en oplagt ide for lokalforeningerne at følge op på ideen.
VikingGenetics kødraceudvalg planlægger et avlsseminar for raceforeningerne i de tre lande.
Seminaret forventes afholdt i slutningen af 2014. Målet er, at motivere raceforeningerne til at
arbejde for et fælles avlsmål for de enkelte racer i de tre lande.
VikingGenetics har afsluttet sagen med Hans Peter Hansen vedrørende købet af tyren Hansi P.
Sagen har givet anledning til en ændret formulering i kontrakten vedrørende tyre, der afgår ved
døden inden der kan produceres sæd af tyre.

1

4.
Økonomi
Balance for 1. juni til 2. januar blev gennemgået og drøftet.
Annoncesalget til medlemsbladet er faldende.
Vi bør prøve, at sælge bannerreklamer på vores hjemmeside i stedet for. Jørgen laver oplæg vedr.
bannerreklamer til næste møde. Vi går efter en pris på 3.000 kr. pr. år.
Det skal også undersøges om der evt. kan indgås aftale med nogle firmaer om rabataftaler til
medlemmerne.
Alle bestyrelsesmedlemmer overvejer mulige annoncør- og aftaleemner.
5.
Aftale om profiltøj
Henrik har møde med John Holtz på torsdag vedrørende nærmere aftale om salg af profiltøj. Der
skal laves en aftale, så foreningen ikke har forpligtelser i forhold til salget af profiltøj. Henrik og
Jørgen laver aftalen med John. Vi skal være klar med hjemmeside mm i midten af februar.
Restlageret af kasketter og slips vil foreningen selv sælge.
6.
Køb af tyre til Ålestrup
Henning gennemgik avlsudvalgets oplæg til en model for køb af tyre til afprøvning, som
supplement til den nuværende tilskudsmodel.
Der differentieres i købsprisen, så aktive avlere får en merpris. Bestyrelsen mener, at der bør
gøres en indsats for at få flere aktive avlsbesætninger. Avlsudvalget følger op.
Udkast til købsaftale blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen.
7.
Nyt fra avlsudvalget
Der er åbent hus på Ålestrup Avlsstation den 25. januar. Ejere af kalve, der afslutter i starten af
året er tilbudt optagelse i salgskataloget.
Vi skal have en stand i laden i forbindelse med arrangementet. Henning sørger for borde, stole og
bemanding. Torben har materiale med. Jørgen sørger for opdateret tyreoversigt.
Danish Crown sponserer pølser. Måske vil Almas Maskiner medvirke.
8.
Medlemsblad
Er behandlet under økonomi.
9.
Hjemmesiden
Vi skal have opdateret hjemmesiden med åbent hus i Ålestrup og hos Britta og Jens.
10.
Foreningens 40 års jubilæum
Foreningens 40 års jubilæum skal markeres i 2015. Jubilæumsaktiviteterne skal kunne bære sig
selv økonomisk. Vi arbejder videre på emnet på næste møde.
Der skal nedsættes et jubilæumsudvalg.
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11.
Afvikling af fællesmødet
Rammer for afviklingen af mødet blev kort drøftet.
Dyrskuematerialet blev kort drøftet. Vi skal have opdateret det udenlandske materiale, tyreoversigt
og krydsningsbrochure. Desuden laves plakater af tre aktuelle tyre.
12.
Eventuelt
Næste møde holdes fredag den 7. marts kl. 10.00 i LandbrugetsHus, Horsens.

3

