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

Lørdag den 7. januar 2017 kl. 10.00
LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens
Birgit Jessen, Søren Brøgger, Torben Brander, Henning Hansen, Jane Buck, Mikael
Hollænder og Jørgen Skov Nielsen
Jørgen Skov Nielsen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på referat fra sidste møde
3. Meddelelser
4. Økonomi
a. Aktuel balance
b. Kompensation for kørsel mm
5. Nye aftaler med Viking
6. Sædproduktion for egen regning og risiko
7. Internationalt
a. Deltagelse i Verdenskongres i Tyrkiet
b. Arrangement i Brno omkring 11. maj (europæisk kød-arbejdsgruppe)
8. Medlemsarrangementer
9. Nyt fra avlsudvalget
10. Nyt fra PR- og redaktionsudvalget
11. Mødet med lokalforeningerne
12. Eventuelt

Referat
1.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2.

Opfølgning på referat fra sidste møde

Generalforsamling og kåring
På generalforsamlingen blev avlsarbejdets placering i avlsarbejdet drøftet. Bestyrelsen drøftede,
hvordan man bedst kan fremme kåringsarbejdet.
Det blev besluttet, at opfordre avlsudvalget til at holde et medlemsarrangement, hvor temaet er
kåring og avl. Arrangementet kan evt. kombineres med et besætningsbesøg.
Invitation via hjemmeside og E-mail.
Forslag til avlerdag
Forslag til program







Kåringsinstruktion
Beregning af kåringstal
Foreningens engagement i kåringsarbejdet
Hvordan er indekser bygget op
Dansk Simmentals avlsmål, hvordan er det defineret

Søren Brøgger gjorde opmærksom på, at dyrskuebedømmelsen ikke altid håndteres i
overensstemmelse med racens avlsmål.
Bestyrelsen drøftede emnet, der er behov for at tage sagen op på et senere tidspunkt.
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Individafprøvningen
Dansk Simmental har forpligtet sig til at individafprøve 25 kalve i 2017.
Den gældende kontrakt for Dansk Simmentals køb af kalve til individprøve skal sendes til
bestyrelsen.
Avlsudvalgets formand har efterlyst bestyrelsens holdning til forventninger til antallet af indkøbte
kalve til individafprøvning. Bestyrelsen drøftede forskellige modeller for køb og/eller tilskud til
individafprøvning.
Det blev besluttet, at Dansk Simmental, som udgangspunkt ikke køber kalve til afprøvning. Men
avlsudvalget kan dog beslutte, at købe kalve af høj kvalitet, hvis ejeren ikke selv er indstillet på at
indsætte kalven. Tilskuddet til kalve hæves fra 3.000 kr. til 4.500 kr. til de første 25 kalve. Det
gælder kalve, som er tilmeldt efter 1. januar 2017.
Der er sendt kup breve ud i maj/juni 2015, hvor der er skrevet at de ti bedste individprøvede får
hver 1.500 kr. Tilskuddet skal udbetales nu.

Hjemmesiden
Responsetiden hos webmasteren er noget svingende. Opdateringer bør lægges på i løbet af en
dag eller to. Torben følger op.
Der er en række links, på hjemmesiden, som ikke virker. Birgit tjekker linksene og følger op i dialog
med Torben Brander.

Stjernekikkerten
Der bringes som minimum ejer eller opdrætter for de dyr, der er med i Stjernekikkerten.

Glastyren
Der er enighed om, at fortsatte med den nye glastyr, i samme format som vi anvendte ved
Kødkvægsskuet 2016.

Medlemsarrangementer
Der er fire tilmeldte til turen til Tyskland og 11 til turen til Sverige.

Pressemeddelelse
Det vil være fint, hvis der laves en pressemeddelelse om den høje tilvækst, som Simmental har på
Ålestrup Avlsstation. Jørgen Skov følger op.
3.

Meddelelser

Birgit Jessen
Vi har modtaget en julehilsen fra Norge.
Bladet var forsinket i december. Hvis noget lignende sker igen, bør vi informere via hjemmeside
etc.
4.
Økonomi
a.
Aktuel balance
Aktuel balance var udsendt til bestyrelsen inden mødet. Der er udsendt kontingentopkrævning.
Birgit Jessen gennemgik balancen.
Principper for forsendelse af medlemsblade til udlandet blev drøftet. Det blev besluttet, at stoppe
forsendelse af blade til Finland. Desuden ændres principperne for Sverige, så det kun er
formanden for bestyrelsen og medlemmer af avlsrådet, som modtager medlemsbladet.
Det er vigtigt, at landbrugsskoler og rådgivningscentre fortsat får medlemsbladet.
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b.
Kompensation for kørsel mm
Følgende takster blev besluttet for bestyrelsesmedlemmer for 2107:
 2,00 kr. pr. kørt km
 1.000 kr. årligt, i telefongodtgørelse
 Fortæring i forbindelse med arbejde for foreningen godtgøres efter bilag
 Desuden kan ”andre omkostninger”, som bestyrelsesmedlemmer har i forbindelser i forbindelse
med bestyrelsesarbejdet
5.
Nye aftaler med Viking
Den nye aftale med VikingGenetics om tilskud, sædkøb, distribution og sædproduktion blev
gennemgået. Fremover vil VikingGenetics skelne mellem avlsprogrammet for renavl og
programmet for krydsning. VG vil maksimalt købe en tyr årligt.
Ansvaret for renavlsprogrammet for Simmental vil fortsat ligge hos Dansk Simmental. Dansk
Simmental kan hermed selv sædtappe tyre til renavl.
6.
Sædproduktion for egen regning og risiko
Den nye aftale med VikingGenetics betyder, at der er behov for at Dansk Simmental selv sikrer, at
der bliver sædtappet nogle tyre.
Kalkulation for sædtapning af Simmentaltyre til renavlen blev gennemgået.

Kalkulation sædproduktion og -salg
Foderdage karantæne
Foderdageproduktion
Foderdage udslusning
Sædproduktion
Transport
Veterinært
I alt beløb
Pr. produceret dose

antal sats kr
45
68
105
68
30
68
2.500
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Royalty til opdrætter
Forsikring
Samlede omkostninger
Salg af ungtyresæd

27.500
1.500
5.000
46.240
18,50
15.000
1.700
62.940

1.000

67,09

Forskel
Brugstyresæd, 48 kr
Brugstyresæd, 97 kr
Brugstyresæd, 127 kr
Brugstyresæd, 202 kr
Brugstyresæd, 277 kr

beløb kr
3.060
7.140
2.040

67.090
4.150

1 24,97
1 37,27
1 67,09
1 141,63
1 216,18

25
37
67
142
216

Det blev besluttet, at når avlsudvalget indstiller en tyr til renavl, vil opdrætteren blive tilbudt en
aftale med udgangspunkt i ovenstående kalkulation.
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7.
Internationalt
a.
Deltagelse i Verdenskongres i Tyrkiet
Der er verdenskongres i Tyrkiet i september i år. Tyrkiet er interesseret i at købe dyr, så det vil
være fint at deltage i kongressen. Endelig beslutning om Dansk Simmentals deltagelse besluttes
på næste bestyrelsesmøde.
Der er desuden mulighed for at medlemmerne kan deltage.
b.
Arrangement i Brno omkring 11. maj (europæisk kød-arbejdsgruppe)
Der holdes møde i forbindelse med et dyrskue i Brno, som afholdes den 11. maj. Det blev
besluttet, at Henning Hansen plus en mere fra bestyrelse eller avlsudvalg bør deltage. Endelig
beslutning tages, når vi kender endeligt program og pris.
Der er desuden mulighed for at medlemmerne kan deltage.
8.
Medlemsarrangementer
Der er redegjort for tilmeldinger til turene til Tyskland og Sverige under punkt 2.
9.
Nyt fra avlsudvalget
Nygården Lasse, kan desværre ikke levere fryseegnet sæd. Det er ikke lykkedes at få nogle bud
på den nylig afholdte auktion. Henning Hansen og Jørgen Jensen følger op.
10.
Nyt fra PR- og redaktionsudvalget
Hjemmeside er behandlet under punkt 2.

Medlemsbladet
Sidste nummer af medlemsbladet blev forsinket, blandt andet fordi vi skulle have artikler
vedrørende Kødkvægsskuet med. Desuden har der været en del problemer med levering af
materialer til bladet.
Jane påtager sig fremover ansvaret for Stjernekikkerten. Indsætteren skriver teksten. Hvis Dansk
Simmental, er indsætteren, har avlsudvalget ansvaret for at skrive teksten.
Arbejdet med at koordinere og samle materialet til bladet blev drøftet. Muligheden for at inddrage
hjælp fra professionelle blev vendt.
Det blev besluttet, at Jane Buck fortsætter.
Deadline for næste nummer af Dansk Simmental er 15. marts.
Artikelemner:
 Hvordan får vi flere dyr på dyrskue, artikel om Carsten Ebdrup? Skribent Torben Brander.
 Artikel om Erik Olesen. Skribent Henning Hansen.
 Serie om fremtrædende avleres avlsfilosofi.
 PP eller HP. Skribent Jørgen Skov Nielsen.
 Forbogstav på kalves navne.
 Kød fra Simmental i stjernerestauranter
 Indeksers opbygning. Skribent Anders Fogh, Seges

Materialer til dyrskuer
Målgruppe for materialet, er personer som kunne være potentielle emner som medlemmer af
Dansk Simmental, eller potentielle købere af kød af Simmental.
En mulighed er, at lave en konkurrence, som kan arrangeres på alle skuerne. Deltagerne udfylder
og afleverer et interessekort, som blandt andet indeholder mail-adresse. Jane Buck og Torben
Brander arbejder videre med ideen.
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Øvrigt materiale tilbydes lokalskuerne som sædvanligt.
Fremover vil det materiale, som har ligget hos Jørgen Astrup, placeres hos Søren Brøgger.

Fotografering
Søren Brøgger har talt med Steen Thalund om at han må kassere foreningens gamle
landsskuestand. Det koster 2.300 – 3.000 kr. at leje en af Landsskuets stande, inkl. opstilling og
nedtagning.
Mogens Stendal har opkrævet 100 kr. pr. dyr for fotografering på Landsskuet.
Søren Brøgger har talt med Mogens Stendal, om at han evt. kan fotografere modeldyr på
sommerens dyrskuer for 200 kr. pr. dyr. Der opkræves kun for kørsel, hvis han ikke er på skuet i
anden anledning. Bestyrelsen finder, at Dansk Simmental udelukkende skal aftale fotografering på
Landsskuet og ved Kødkvægsskuet.
11.
Mødet med lokalforeningerne
Der var desværre kun to af de fem lokalforeninger, som havde tilmeldt sig efterdagens møde med
lokalforeningerne. Derfor er mødet blevet aflyst.
12.
Eventuelt
Henning refererede kort fra et møde i Europæisk Simmental, hvor der var blevet orienteret om et
genomisk projekt for Simmental i Europa. Dansk Simmental er tilbudt, at deltage i projektet, hvor
det undersøges om dyr af kødtype kan måles op imod toformålspopulationen.
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