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Referat
1.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2.
Opfølgning på referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.

3.
Meddelelser
Der var ingen meddelelser.

4.
Økonomi
Balance var udsendt til bestyrelsen inden mødet.
Rykkerskrivelser, vedrørende kontingent, udsendes i næste uge.
Det blev besluttet, at give tilskud til Poul Sørensen, selvom han ikke er medlem. Baggrunden er, at
Poul mener, at det er foreningen, der har opfordret til afprøvning. Desuden er Pouls datter
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formentlig på vej til at overtage besætningen.
Bestyrelsen besluttede, at der skal ryddes op i foreningens sædlager.

5.
Avlsudvalget, evt. indstillinger
Status på ungtyrene og eventuel godkendelse af nye ungtyre
Stenbakkens Krølle P er anvendt til 1.100 insemineringer, derfor stoppes brug af tyren.
Tyre til renavl, med fokus på tyre til inseminering af kvier
Klitgårdens Emil sættes på brugsplanen og anbefales til kvier. Prisen hæves til cirka 119 kr.
VB Lasse P sættes på brugsplanen. Prisen er fortsat 119 kr.
VB Testo PP, fra Sverige sættes på brugsplanen.
Tyre til malkeracekrydsning
Klitgårdens Emil stoppes på krydsningsbrugsplanen.
VB Testo PP fra Sverige sættes på brugsplanen
Udvalget foreslår, at der laves udsalg af noget af den gamle sæd, som stadig er aktuelt.

6.

Rekruttering af tyre fremover:
- Hvor står vi, og hvad er næste skridt (fællesmøde med avlsudvalg, seminar)
Der er endnu ikke nogle konkrete steder, som er relevante som ny individprøvestation.
Bestyrelsen finder det vigtigt, at vi tilgodeser racens avlsmål i det fremtidige avlsarbejde.
Modeller for avlsarbejde både med og uden individprøve blev kort drøftet. Det vil være positivt, hvis
bestyrelsen bliver mere synlige ude hos medlemmerne.
Bestyrelsen ser gerne, at der holdes et fællesmøde med avlsudvalget hurtigst muligt.

7.
Blad og PR
a.
Medlemsbladet
Martsbladet - alle opfordres til at komme med ideer til artikler/skribenter
Hvem kender til nogen, der selv sælger kød
Alle bedes medbringe ideer til artikler/skribenter.
Birgit følger op på manglende honorering af medlemmer vedrørende forside-billeder til
medlemsbladet.
Indhold i det kommende blad:
• Der holdes åbent hus i Lars Nielsens nye stald, det bliver der annonceret for i
medlemsbladet.
• Listen over aktive avlere
• Dyrskueregler
b.
•
•

PR på dyrskuerne. Ide(er) Kort v. Torben. Mere på mødet med lokalforeningerne.
Der laves tyreplakater som sidste år.
Desuden holdes der fast i fotokonkurrencen, hvortil der gives en præmie fra foreningen.

Bestyrelsen drøftede, hvordan man vi kan øge antallet af udstillede tyre på skuerne, også antallet
af køer kunne med fordel øges.
Der skal produceres nye kasketter. Birgit og Søren følger op.
Foreningens leverandør af udstillertøj er syg, måske skal det flyttes til en anden leverandør. Søren
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følger op.

8.
Hjemmeside og Facebook v. Torben
Lars Kroggård blev præsenteret som muligt emne til redaktør af facebook og hjemmesiden. Lars
har en baggrund fra reklamebranchen og er i øjeblikket selvstændig og delvist handelsskolelærer.
Lars har erfaring i at redigere hjemmesider herunder skrive tekster til hjemmesider. Desuden har
han erfaring i at arbejde med markedsføring.
Lars’ timepris er 250 kr. pr. time for editoropgaver. Hvis det er redaktionelt arbejde er timeprisen
395 kr. pr. time.
Det er nødvendigt, at der laves en målsætning for informationen på hjemmeside, mailservice, SMS
og Facebook i forhold til medlemsbladet. Desuden skal udarbejdes en markedsføringsplan for
foreningen.
9.
Dyrskuerne. Noget nyt? – dyrskueudvalg, Jørgen
David Donnelly fra UK har sagt ja tak til at dømme på Landsskuet. Desuden får vi besøg af en
gruppe på 19 englændere i forbindelse med Landsskuet. Heriblandt fire unge vindere af
dommerkonkurrencer, som de laver derovre. Også sidste års dommer kommer til Landsskuet.
De fire unge kan evt. bedømme afkomsgrupperne på Landsskuet.

10.
Internationalt
a.
Nordisk møde i Finland 11 – 13 juli. Medlemstur 11 – 15. juli?
Der er inviteret til Nordisk møde i Finland d. 11 – 13 juli, og Henning foreslår at vi inviterer
medlemmer med. Det bliver i Vaasa regionen. Henning undersøger flybilletter m.m.
b.
Verdenskongres i september – medlemstur?
Verdens kongressen 2018 bliver i Fort Worth, Texas. Det bliver 24. – 28. september, en
medlemstur kan overvejes. Henning følger op.

11.
Medlemsarrangementer
Der holdes åbent hus hos Lars Nielsen i maj.
Ideen om åbent hus arrangementer koordineres med lokalområderne.

12.
Eventuelt
Søren orienterede kort om dialog med Simmental Ungdom.
Beslutning om næste bestyrelsesmøde afventer beslutning om fællesmødet med avlsudvalget.
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