Dansk Simmental – Eksternt referat af bestyrelsesmøde
Tid:
Sted:
Deltagere:
Afbud:

Mandag den 2. november 2015 kl. 13.30
LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens
Frank Olesen, Henning Hansen, Jane Buck, Mikael Hollænder, Henrik Sørensen og
Jørgen Skov Nielsen
Birgit Jessen

Dagsorden:

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden
Opfølgning på referat fra sidste møde
Meddelelser
Konstituering
a. Formand
b. Næstformand
c. Avlsudvalget
d. PR- og redaktionsudvalg
e. Dyrskueudvalg
f. Repræsentant i Dansk Kødkvæg
g. Internationalt samarbejde
5. Evaluering af generalforsamlingen
6. Nyt fra avlsudvalget
a. Indstillinger
b. Andet
7. Nyt fra PR- og redaktionsudvalget
a. Medlemsblad
b. Hjemmesiden - salgsliste
c. Andet
8. Medlemsaktiviteter
a. Rejser:
i. Stærkt faglig tur til Bundesschau i Berlin i januar
ii. Mere familievenlig bustur senere på året – en runde ned i Tyskland
iii. Andre arrangementer
9. Indsatsområder for det kommende år
10. Nytårsmødet
11. Eventuelt

Referat
1.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2.
Opfølgning på referat fra sidste møde
Intet.
3.
Meddelelser
Der er valg til VikingDanmarks repræsentantskab. Dansk Kødkvæg har medvirket ved
koordineringen af opstillingen af kandidater.
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Dansk Kødkvæg anbefaler nu, at man anvender PP, Pp eller pp ved markering af homozygotisk
pollede dyr. Ved markering af heterozygotisk pollede dyr anvendes P eller p.
Henning Hansen, Jens Borup og Lars Thede er blevet valgt til VikingDanmarks kødraceudvalg.
Henning Hansen og Lars Thede er blevet valgt til VikingGenetics beef committee.
4.
Konstituering
Bestyrelsen aftalte uændret konstituering:
a.
Formand
Henning Hansen
b.
Næstformand
Henrik Sørensen
c.
Avlsudvalget
Mikael Hollænder og Frank Olesen
d.
PR- og redaktionsudvalg
Formand for udvalget: Jane Buck
e.
Dyrskueudvalg
Henrik Sørensen og Mikael Hollænder. Ansvarlig for de landsdækkende skuer.
f.
Repræsentant i Dansk Kødkvæg
Henning Hansen
g.
Internationalt samarbejde
Henning Hansen

5.
Evaluering af generalforsamlingen
Rammer for arrangementet var udmærkede.
Generalforsamlingen havde et fint forløb.
Bestyrelsen drøftede kort forløbet af behandlingen af forslaget om udpegningen af
æresmedlemmer.
Udsendelsen af indkaldelsen til generalforsamlingen var relativt dyrt, fordi brevet vejede 54 gram.
Det kunne formentligt gøres billigere ved at anvende papir af en ringere kvalitet.
Det blev besluttet, at mulighederne for at udsende indkaldelsen via E-mail skal undersøges i god
tid inden næste års generalforsamling.

6.
Nyt fra avlsudvalget
a.
Indstillinger
Der var ingen indstillinger.
b.
Andet
Det forventes, at der kan laves aftale om køb af 6-7 kalve til individafprøvning.
Bestyrelsen drøftede problemet med indsættelsesvægten for kalve der er syge i karantænen. Der
er enighed om, at kalve der trives for lidt på grund af sygdom kan tilgodeses med en fast daglig
tilvækst på 1.500 gram i perioden fra karantænestart til prøvestart.
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Bestyrelsen vendte kort tilvæksten på individprøven, herunder energiindholdet i foderblandingen.
Jane opfordrede avlsudvalget til skrive i bladet om de kalve, som foreningen køber.
Det blev besluttet, at der holdes ”udsalg” af importsæd af Rosenherz, Exodus og Vio.
7.
Nyt fra PR- og redaktionsudvalget
a.
Medlemsblad
Det er fortsat Give Grafisk, der står for det redaktionelle.
Fremover får hele bestyrelsen medlemsbladet til korrektur. Hermed har bestyrelsen et medansvar
for bladets indhold.
Det blev besluttet, at skribenter der leverer en større artikel skal have den til korrektur.
b.
Hjemmesiden - salgsliste
Salgslisten er blevet hacket igen. Det skyldes, at det er en relativ gammel hjemmeside. Det blev
besluttet, at etablere en mere enkel salgsliste.
c.
Andet
Områderne tilbydes fortsat forskelligt PR-materiale til de lokale dyrskuer.

8.
a.

Medlemsaktiviteter
Rejser:

i.

Stærkt faglig tur til Bundesschau i Berlin i januar

Bundesschau holdes sammen med Grüne Woche. Der udstilles formentlig 100 Simmentalere.
Desuden bliver der et foredrag om det irske projekt om genomisk selektion. Det blev besluttet, at
lave en strengt fagligt en bustur fra den 15. – 17. januar. Henning følger op.

ii.

Mere familievenlig bustur senere på året – en runde ned i Tyskland

Det blev besluttet, at lave en familievenlig bustur til München. Her er blandt andet mulighed for at
se en besøgsstald, som ejes af en stor grønsagsproducent. Desuden kan der besøges
besætninger i Bayern. Turen går igennem et meget naturskønt område. Turen bør ikke koste mere
end 4.000 kr. pr. person. Den kan gennemføres i september..

iii.

Andre arrangementer

Dansk Kødkvæg har besluttet, at der holdes Kødkvægets Dag Kristi Himmelfartsdag, den 5. maj.
Det blev besluttet, at arrangere et sommertræf sidst i juli måned. Programmet skal indeholde
besætningsbesøg, kultur og let spisning. Det kan eventuelt holdes hos Henning Hansen.

9.
Indsatsområder for det kommende år
Bestyrelsen aftalte følgende indsatsområder:
- Øget samarbejde med Simmental ungdom
- Økonomien skal stadig være et fokusområde
- Serviceeftersyn af udvalgsstrukturen
10.
Nytårsmødet
Mødet holdes lørdag den 9. januar kl. 12.30, startende med frokost.
Dagsorden:
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-

Indsatsområder
Materialer til dyrskuer

Vi sender en mail til lokalforeningsformændene, hvor vi beder om forslag til dagsordenpunkter.
Forslag skal være os i hændes senest den 10. december.
Vi inviterer også Simmental Ungdom.
11.
Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde holdes lørdag den 9. januar kl. 10.00 – 12.00 i LandbrugetsHus, Horsens
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