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

Fredag den 29. august 2014 kl. 10.00
LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens
Torben Jensen, Henning Hansen, Henrik Sørensen, Jane Buck, Mikael Hollænder,
Birgit Jessen og Jørgen Skov Nielsen
Jørgen Skov Nielsen

Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Referat fra sidste møde
3. Meddelelser
4. Nyt fra Avlsudvalget
5. Generalforsamlingen den 18. oktober
6. Økonomi – godkendelse af regnskab
7. Evaluering af Landsskuet
8. Evaluering af tur til Tjekkiet
9. Hjemmesiden, bannerreklamer og salgsliste
10. Kødkvægsskuet
11. 40 års jubilæum. Ideer fra sidste møde: Jubilæumsskrift, Auktion i Brørup, Skuerne
(Landsskuet)
12. Eventuelt
13. Næste møde

1.
Velkomst og godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af et punkt: Internationalt samarbejde.
2.
Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
3.
Meddelelser
Lokalforeningsformændene har ikke fundet anledning til at holde møde om ændringer af
strukturen. Der er heller ikke kommet forslag til vedtægtsændringer fra nogle af foreningerne.
Der er modtaget et forslag til generalforsamlingen fra Jens Kronborg, som vedrører logoet og
processen omkring beslutningen af det nye logo.

4.
Nyt fra Avlsudvalget
Udvalget holdt møde den 15. august.
Der er en fin række kalve på Ålestrup Avlsstation i øjeblikket.
Avlsudvalget har drøftet Klitgårdens Emil som evt. ny brugstyr. Det blev besluttet, at afvente døtres
kælvningsresultater.
Udvalget drøftede et par importtyre-emner:
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Vi har stort set nået målsætningen for antal kalve til individafprøvning i år.
Jane opfordrede til, at man er meget opmærksom på at Ålestrup indberetter de korrekte vægte på
tyrene.
5.
Generalforsamlingen den 18. oktober
Program for generalforsamlingen:
Kl. 10.00

Åbent Hus med besætningsbesøg hos Torben Jensen, Hevring.
Kaffe og rundstykker i nærliggende forsamlingshus.
Middag, dansk bøf og æblegrød.

Kl. 14.30

Kaffe

Kl. 15.00

Generalforsamling i salen på Gammel Estrup
Guidet tur for ledsagere på herregårdsmuseet

Kl. 18.00

Middag i den gamle stald på Gammel Estrup

Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Bestyrelsens beretning ved formanden
3.
Avlsudvalgets beretning
4.
Forelæggelse af årsrapport med årsregnskab til godkendelse
5.
Fastlæggelse af kontingent for 2015
6.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
På valg er bestyrelsesmedlem:
•
Midt, Torben Jensen
•
Fyn, Henrik Sørensen
7.
Valg af avlsudvalgsmedlem og suppleant
På valg er udvalgsmedlem:
•
Jørgen Jensen
8.
Indkomne forslag
Forslag fra Jens Kronborg (vedlagt som bilag)
9.
Valg af revisor
10.
Drøftelse af Dansk Simmentals typebeskrivelse, især mht. farve.
11.
Eventuelt
Der skal ikke uddeles præmier til individafprøvede tyre.
Torben spørger Jørgen Jensen om han vil være dirigent.
Indkaldelse sendes senest 14 dage før generalforsamlingen.
6.
Økonomi – godkendelse af regnskab
Birgit gennemgik årsregnskabet 2013/14 med flg. bemærkninger:
Udgifter til individprøve er påvirket af betaling af gebyr for, for få afprøvede kalve.
Porto og PR er påvirket af udgifter til hvervekampagne.
Varelageret nedskrives netto, fordi der ikke kommer nyt sæd på lager.
Balance for 1. juni – 27. august blev gennemgået.
Budget for 2014/15 blev kort drøftet:
Omkostninger til sekretariat kan holdes på samme niveau i 2015 som i 2014.

2

7.
Evaluering af Landsskuet
Det var et udmærket skue, der kunne dog have været lidt flere Simmentalere. Der var en god
stemning og et godt sammenhold blandt udstillerne. Vores PR materiale markerede tydeligt vores
race. Præsentationen i ringen var udmærket. Lyden var bedre end sidste år, dog var der perioder,
hvor det var svært at høre lyden.
Alle ærespræmier er betalt af foreningen. Det er en meget vanskelig opgave, at skaffe sponsorer.
Det er utilfredsstillende, at festteltet først kan stilles op om torsdagen. Henning bringer videre til
Landsskuet på evalueringsmødet.
Udstillingen af dyr ved ”Smagen på Landsskabet” kan gøres endnu bedre ved, at sørge for
bemanding, når der er mange besøgende på skuet.
Der skal anskaffes nye erstatningsklokker. Henning og Birgit følger op.
Der er også behov for nye stentyre. En anden mulighed er en tyr i rustfrit stål. Henning følger op.
Det er ikke optimalt, at have mønstringskonkurrencen torsdag eftermiddag. Placeringen i Hal Q er
ikke den bedste pga. afstanden fra staldene.
Bestyrelsen drøftede om der evt. skal prioriteres en ærespræmie til bedste besætningsgruppe. En
forudsætning bør være, at der er udstillet minimum tre besætningsgrupper.

8.
Evaluering af tur til Tjekkiet
Det var en god tur med både faglige og kulturelle indslag.
9.
Hjemmesiden, bannerreklamer og salgsliste
Salgsliste
Der skal arbejdes videre med salgslisten.
Bannerreklamer
Vi beder TM partner om, at sælge bannerreklamer. Der må ikke sælges til nuværende annoncører i
Simmentaleren. Emner: Grovvarefirmaer, hegnsfirmaer, banker, kreditforeninger,
forsikringsselskaber, staldinventarfirmaer og minilæssere.
Medlemmerne skal have mulighed for, at købe en pakke med en besætningsannonce inklusiv link
til egen hjemmeside. Prisen er 500 kr. pr. år.
Nuværende aftale om medlemslinks fornyes ikke ved udløb.
Besætningsannoncer i medlemsbladet stoppes.
Information udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

10.
Kødkvægsskuet
Det blev besluttet, at der bestilles en stand i Hal Q under hele Agromek.
Det blev besluttet, at der kan udstilles en tyr i Vikings stand såfremt prisen bliver acceptabel.En
anden forudsætning er, at tyren er absolut topkvalitet.

11.
40 års jubilæum. Ideer fra sidste møde: Jubilæumsskrift, Auktion i Brørup, Skuerne
(Landsskuet)
Landsskuet: Der gøres en indsats for at få ekstra dyr til udstillingen. Desuden markeres jubilæet
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med en udstillerfest med inviterede gæster.
Jubilæumsskriftet drøftes med Søren Grunnet på redaktionsmøde i slutningen af september.
Der kan holdes avlsdyrauktion i markedshallerne i Brørup.
Det overvejes om jubilæet evt. kan markeres på Sjælland.
12.
Internationalt samarbejde
Henning er blevet inviteret til Litauen den 19. og 20. september af landets landskonsulent. Man er
interesseret i at høre noget om Dansk Simmental og evt. andre kødracer samt vores avlsprogram
og kåringssystem. Bestyrelsen besluttede, at dække Hennings rejseomkostninger.
Torben og Henning deltog i sommer i nordisk møde i Norge. Alle fire nordiske lande var
repræsenteret. På mødet blev status på Interbeef drøftet. Desuden var der bedriftsbesøg i to
besætninger. Det næste nordiske møde kan evt. afholdes i Danmark i forbindelse med Landsskuet.
Næste møde i Kød-simmental arbejdsgruppen afholdes i forbindelse med Europa kongressen i
Schweitz som foregår i dagene 15.-20. april 2014.
Irland har igangsat et projekt, hvor alle kødracedyr bliver testet. Testen er baseret på en low
density chip. ICAR/Interbeef er involveret i projektet.
13. Eventuelt
Vikings områdemøder erstattes i år af et seminar på Agromek i Hal Q torsdag aften.
Det vil være en fordel, hvis blanketten vedr. Stjernekikkerten kan udsendes sammen med
ejererklæring m.m.
Næste bestyrelsesmøde holdes umiddelbart før generalforsamlingen.
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