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Referat
1.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2.
Opfølgning på referat fra sidste møde
Der var ingen emner til opfølgning.

3.
Meddelelser
Møde i avlsforum den 23. maj
På mødet i avlsforum blev følgende besluttet:
- Vigtigste emne er, at få en større andel kalve, hvor faderen er indberettet.
- Rammer for fremtidens aktive avlsbesætninger blev besluttet,
Endelig fremlagde Anders Fogh nogle ideer til et projekt om genomisk selektion. Der udarbejdes et
notat og en handleplan for emnet.
Vi afventer notatet fra Anders Fogh & co.
Europæisk Simmental
Henning orienterede:
Der er et fortrinligt samarbejde med de fleste europæiske kødsimmental-foreninger. Der holdes
møder – ikke så ofte, men med væsentligt indhold, gode diskussioner og gode beslutninger.
Det har bare knebet at få tingene udmøntet i praksis de senere år. Gernot Pohl, som er sekretær
for den tyske forening for kødsimmental, var i flere år en god og effektiv sekretær for
arbejdsgruppen for kødsimmental. Men Gernot fik mere og mere at lave i sit job for
kvægavlsforeningen, og det bevirkede at det blev stadigt vanskeligere at få bare et ganske simpelt
referat lavet. I 2017 bad Gernot sig fritaget for posten, og det blev så besluttet at sekretær
funktionen skulle ligge på kontoret i München, hvor Georg Röhrmoser og hans sekretær, Hedwig
Strobl skulle udføre arbejdet. Det er det ikke umiddelbart blevet bedre af. Således blev det på et
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møde i Brno i maj 2017 besluttet at igangsætte et projekt til afklaring af om kødpopulationen kan
læne sig op ad toformålspopulationen m.h.t. genomisk selektion. Jeg har gentagne gange bedt
Röhrmoser om at lave en kort beskrivelse af projektet og få den rundsendt til alle lande med
opfordring til at deltage. Dette er endnu ikke sket.
Det er frustrerende at arbejde med, og jeg har tænkt mig at prøve en sidste gang; og hvis der ikke
kommer skred i sagerne er der forskellige muligheder:
- Jeg beder om at der sættes penge af til at betale en anden sekretær. Jeg kan komme i tanker om
tre danskere, som jeg vil spørge.
- Jeg trækker mig som formand for arbejdsgruppen ( det kommer der ikke umiddelbart noget bedre
ud af, men jeg sparer mit krudt)
- Vi overvejer i Dansk Simmental, om vi stadig skal betale kontingent til ESF og WSFF. Måske
kunne pengene bruges bedre til en ny klub for Europæiske Kødsimmental foreninger.
Jeg skal indenfor kort tid møde UK og nordiske foreninger, og vil der drøfte tingene med dem.
- Men – allerførst vil jeg altså endnu engang forsøge at skubbe til München.
4.
Økonomi
Regnskabet bliver kraftigt påvirket af, at vi har kasseret sæden af en række tyre. Værdien af det
aktuelle sædlager er efter reguleringen cirka 130.000 kr.
Det reelle driftsunderskud bliver cirka 30.000 kr.
Fremover vil vi ikke, på samme måde som førhen, kunne forvente en stor indtægt baseret på
sædsalg. Det er nødvendigt, at sædtapningen af tyre fremover, skal kunne finansieres ved salget
af 5-700 doser ungtyresæd.

5.
Landsskuet
Mikael og Søren deltog i planlægningsmødet vedrørende udstillingen på Landsskuet. Der er
tilmeldt 62 Simmentalere. Der er fremgang i antallet af udstillede køer. I år placeres Simmental i
stald 17 og 18.
Udstiller-/medlemsfesten holdes i et telt med samme placering som sidste år.
Jeppe og Mikkel hjælper igen under udstillingen og bedømmelsen. Desværre har vi ikke en
assistent, der kan være i staldene. Så det er udstillernes eget ansvar, at være fremme, når
bedømmelsen af holdet starter.
Jørgen Astrup har lovet, at fungere som mentor for nye udstillere.
Alle udstillere for dyrene opstaldet i postnummerorden, uanset antallet af udstillede dyr.
Henning sørger for indgravering af pladerne i klokker.
Jesper Jensen har foreslået, at der gives ”placeringsrosetter” til nr. 1, 2 og 3” i konkurrencen om
bedste tyr, bedste ko og bedste kvie. Der var opbakning til forslaget, men med noget billigere
rosetter end Jesper foreslår.
Der er et ønske om, at få lavet en oversigt over rangeringen af dyr i de enkelte hold, som kan
hænges op i staldene.
Der er planlagt maling af stand m.m. søndag den 1. juli. Søren sørger for fortæring til de, der
kommer og arbejder.
Regulativet for gaven til bedste tyr skal lægges på hjemmesiden.
Der skal være én ærespræmie for hvert 7-8 udstillede dyr. En af præmierne skal være øremærket
den bedste besætningsgruppe.
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Dommeren kommer selv til Herning. Han lejer en bil i lufthavnen i Billund.
Der kommer en gruppe på 19 personer fra England, som er på besætningsbesøg om onsdagen
inden de tager afsted til Landsskuet. De indkvarteres på Hotel Herning.
Iben eller Henning tilbyder, at fotografere ”bånddyrene”.
Der er produceret nye kasketter.
6.
Internationalt
a.
Nordisk møde
Der er nordisk møde i Finland fra 11. – 14. juni. Henning Hansen og Jørgen Jensen repræsenterer
Danmark. Mødet holdes i Vasa-området. Henning har undersøgt muligheden for at lave
medlemstur i forbindelse med arrangementet, men qua at mødestedet ikke er så let tilgængeligt
skønnes det at blive alt for dyrt i forhold til deltagernes udbytte.
Den norske forening er meget aktive, bl.a. på Facebook. Også malkesimmental er organiseret i
den norske Simmentalforening.
I Sverige er der knap så meget aktivitet i øjeblikket. Foreningen organiserer kun kødsimmentalere.
Den finske forening har været meget stille i en periode, men der sker lidt igen nu.
Alle de fire nordiske lande anvender samme kåringssystem, men der er forskellige optima og
vægtning af egenskaberne.
b.
Verdenskongres i Texas
Det bliver for dyrt, at deltage i verdenskongressen i Texas.

7.
Kassererposten
Birgit Jessen har meddelt, at hun vil stoppe som kasserer.
Det blev besluttet, at spørge LMO-Erhvervsrevision om en pris på at løse opgaven med
bogholderi, regnskab og administration af medlemskartoteket. Jørgen følger op i forhold til LMO.
Bestyrelsen drøftede behovet for at vælge folkevalgte revisorer. Der var enighed om, at det
vigtigste er, at man får tilrettelagt en todeling af arbejdet med godkendelse og betaling af regninger.
Regninger og bilag skal godkendes af kassereren inde de kan betales af bogholderen. Bestyrelsen
besluttede, at udpege Mogens Hansen som kasserer for foreningen.

8.
Individprøve og avlsarbejdet generelt
Der er enighed om at det tilbud vi har fået er for dyrt i forhold til det, vi skønner at en individprøve
må koste. Henning meddeler dette til tilbudsgiveren. Vi ser stadig efter et egnet sted, men arbejder
nu først og fremmest på at udvikle en rekrutteringsmetode der ikke omfatter stationsafprøvning.
Mogens Hansen stillede spørgsmål ved, hvad vi vil få ud af at etablere en individprøve, hvor vi
udelukkende vejer dyrene. Vi skal tænke anderledes for at finde de tyre, der skal anvendes i
avlsarbejdet fremover.
Bestyrelsen drøftede de udfordringer, det er, at finde fremtidens avlstyre. Fødsels- og
kælvningsegenskaberne er særdeles vigtige at prioritere.
Desuden er det vigtigt, at forholde sig til kvaliteten af de dyr, der vinder dyrskuerne i forhold til de,
dyr vi vil prioritere i vores avlsarbejde.

9.

Næste møde
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Næste bestyrelsesmøde holdes fredag den 17. august 2018 kl. 10.00 i LandbrugetsHus, Horsens.
Avlsudvalgsmødet flyttes til kl. 14.00, samme dag, og der holdes samtidig fællesmøde om fremtidig
rekruttering af insemineringstyre.
Generalforsamlingen holdes lørdag den 13. oktober.

10.
Eventuelt
Forhandleraftalen vedrørende logotøj er opsagt med virkning fra 1. april 2018.
Der en arrangeres en avlsdyrsauktion i forbindelse med Landsskuet, i samarbejde med Danmarks
Charolaisforening. Der laves en foromtale af dyrene på Facebook. Teksten til kataloget skal være
klar midt i denne uge.
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