Dansk Simmental – Eksternt referat af bestyrelsesmøde
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Onsdag den 15. november 2017 kl. 17.00
Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle
Birgit Jessen, Søren Brøgger, Torben Brander, Henning Hansen, Mogens Hansen,
Mikael Hollænder og Jørgen Skov Nielsen
Jørgen Skov Nielsen

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Konstituering
3. Opfølgning på referat fra sidste møde
4. Meddelelser
5. Økonomi
6. Sekretæraftale
7. Evaluering af generalforsamlingen
8. Avlsudvalget
9. Individprøve – hvad nu?
10. PR- og redaktionsudvalget
11. Medlemsbladet
12. Hjemmeside
13. Internationalt
14. Medlemsarrangementer
15. Eventuelt

Referat
Henning Hansen bød velkommen til Mogens Hansen, som nyt medlem af bestyrelsen.

1.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2.
Konstituering
a.
Formand
Henning Hansen blev genvalgt uden modkandidater.
b.
Næstformand
Mogens Hansen blev valgt uden modkandidater.
c.
Avlsudvalg
Bestyrelsen genvalgte Mikael Hollænder og nyvalgte Mogens Hansen.
d.
PR- og redaktionsudvalg
Torben Brander blev valgt som ansvarlig for PR-arbejdet og Henning Hansen er tovholder for
medlemsbladet.
Hans Brøgger har givet tilsagn om, at bistå ved oprettelse og drift af en Facebookside for
foreningen.
e.
Dyrskueudvalg
Søren Brøgger og Mikael Hollænder blev genvalgt.
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f.
Repræsentant i Dansk Kødkvæg
Henning Hansen blev genvalgt.
g.
Internationalt samarbejde
Henning Hansen blev genvalgt.

3.
Opfølgning på referat fra sidste møde
Intet, at referere.

4.
Meddelelser
Der er indkaldt til møde i Dansk Kødkvægs nye Forum for Avl. Formanden for foreningen og
avlsudvalgsformanden repræsenterer Dansk Simmental.
Formålet med Avlsforum er, at koordinere avlsarbejdet, hvor det er relevant.
Foreningen er tilbudt, at købe sæd af tyren Birkesig Malthe P. Tyren er solgt til Irland, hvor der er
produceret sæd af tyren. Det blev besluttet, at gå efter, at sæden udbydes som ”ungtyr” via Viking.
Medlemmerne informeret om, at vi forventer, at der er sæd til rådighed omkring 1. marts.

5.
Økonomi
Birgit har rundsendt periodebalance til alle medlemmer af bestyrelsen.
Princip for opkrævning af kontingent for nye medlemmer blev drøftet. Det blev besluttet, at de, der
indmelder sig i løbet af første halvår, får indeværende år til halvt kontingent. De, der melder sig ind
i sidste halvår får indeværende års medlemskab kontingentfrit, mod at betale helt kontingent for det
følgende år.
De beslutninger, der blev taget den 24. maj om ærespræmier til lokalskuerne, skal meddeles
lokalforeningsformændene. Rammerne blev præciseret, følgende gælder: 1 ærespræmie, hvis der
er tilmeldt mindst 10 dyr og der gives to ærespræmier, hvis der er tilmeldt mindst 20 dyr. Der kan
maksimalt gives 2 ærespræmier pr. skue. Værdien er 800 kr. inklusive moms.
Dansk Simmental skænker stadig bånd til Landsskuet og Kødkvægsskuet, mens der ikke mere
skænkes bånd til Roskilde og Odense.

6.
Sekretæraftale
Oplæg til fremtidigt samarbejde blev drøftet. Der blev indgået aftale med Jørgen Skov Nielsen om
løsning af sekretariats- og avlskonsulentopgaver. En række ændringer og effektiviseringer betyder,
at opgaverne fremover kan løses til en billigere pris.

7.
Evaluering af generalforsamlingen
Lokalforening Fyn, havde lavet et fint forarbejde til generalforsamlingen, med veltilrettelagte
besætningsbesøg. Mødestedet fungerede godt.
Der burde have været gjort mere ud af besøgsværterne.
Der var en livlig debat på generalforsamlingen, med mange gode input til bestyrelsen.
Næste års generalforsamling holdes den 13. oktober 2018, det er Syd, der er vært.

8.
Avlsudvalget
Der er ingen indstillinger fra avlsudvalget.
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9.
Individprøve – hvad nu?
Der er enighed om, at det skal undersøges om der kan findes et sted, hvor der evt. kan etableres
en afprøvning af tyrekalve. Det blev besluttet, at efterlyse et sted og/eller en vært i næste nummer
af medlemsbladet.
De nærmere rammer for en afprøvning, besluttes ikke, før der er fundet et sted, hvor afprøvningen
kan gennemføres.

10.
PR- og redaktionsudvalget
Torben Brander kommer med oplæg om PR-arbejdet til næste bestyrelsesmøde.

11.
Medlemsbladet
Det er nødvendigt, at finde en, der vil være redaktør for medlemsbladet.
Antallet af sider i bladet kan ændres til et færre antal; der vil være det samme plads til rådighed til
artikler m.m., fordi der er færre annoncer end tidligere.
Der efterlyses en redaktør i næste nummer af bladet. I efterlysningen beskrives opgaven, som
formand for et redaktionsudvalg/bladudvalg som har ansvaret for at samle materiale til
medlemsbladene.

12.
Hjemmeside
Udsættes til senere.

13.
Internationalt
Næste år er der Simmental verdenskongres i USA.
Der har været besøg af en tjekkisk delegation på 12 personer. De besøgte en række besætninger i
løbet af de tre dage de var i Danmark.

14.
Medlemsarrangementer
En eventuel medlemsdag om avl, skal koordineres med avlsudvalget.
Der er forslag fra medlemmerne om, at der arrangeres en række ”åbent hus” rundt i landet. Det
blev besluttet, at planlægge nogle åbent hus arrangementer sammen med lokalforeningerne.
Fællesmøde med lokalforeningerne blev planlagt til lørdag den 3. februar kl. 13.00 i Horsens.
Samme dag holdes bestyrelsesmøde og avlsudvalgsmøde.

15.
Eventuelt
Foreningen skal indstille en kandidat til årets avler, i starten af januar.
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