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

Mandag den 8. juni 2015 kl. 10.00
LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens
Henning Hansen, Jane Buck, Mikael Hollænder, Henrik Sørensen, Birgit Jessen og
Jørgen Skov Nielsen
Frank Olesen
Jørgen Skov Nielsen

Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på referat fra sidste møde
3. Meddelelser
4. Økonomi
5. Blad og hjemmeside
6. Indstillinger fra avlsudvalget
7. Landsskuet
8. Foreningens 40 års jubilæum
a. Status og bemanding på auktion
b. Status Jubilæumsskrift
c. Status og bemanding på festaften
d. Øvrigt program på skuet
e. Udenlandske gæster
9. Nordisk Møde
10. Europæiske arbejdsgruppemøde
11. Lokalforeningernes jubilæum – gør vi noget
12. Eventuelt

Referat
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Opfølgning på referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser
VikingGenetics’ kødraceudvalg holdt møde i Danmark i sidste uge. Samarbejdsaftalen mellem
raceforeningerne og Viking blev behandlet på mødet. Fremover bliver det, som noget nyt, muligt at
finske og svenske raceforeninger kan få sædtappet tyre. Prisen for sædtapning stiger til 1,5 Euro
pr. strå.
Henning er blevet kontaktet af en opkøber, som ønsker at købe 100 kvier til eksport.
Medlemmerne skal opfordres til, at sætte dyr på salgslisten, fordi salgslisterne uddeles på mange
af dyrskuerne.
4. Økonomi
Udkast til årsregnskab blev behandlet.
Bestyrelsen anser resultatet for at være meget tilfredsstillende.
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5. Blad og hjemmeside
Det blev aftalt, at Jane kommer med oplæg til fremtidig produktionsaftale for medlemsbladet på
næste bestyrelsesmøde.
Jubilæumsnummeret er fornyligt udsendt til medlemmerne. Det forventes, at økonomien i dette
nummer af bladet som minimum balancerer.
Vi har behov for, at få opdateret lokalforeningernes bestyrelse på hjemmesiden. Henning beder
lokalforeningerne om at tjekke egne oplysninger på hjemmesiden og får samtidig oplyst
kontaktpersoner, som skal modtage medlemsblade og andet materiale.
Opdateringen af hjemmesiden kører meget tilfredsstillende.
Det blev besluttet, at gøre indsats for at få solgt flere besætningslinks på foreningens hjemmeside.
Bestyrelsen drøftede kort om foreningen evt. skal have en Facebook-side. Det blev besluttet, at
der ikke skal bruges ressourcer på det lige nu.
6. Indstillinger fra avlsudvalget
Der var ingen indstillinger fra avlsudvalget.

7. Landsskuet
Steffen Andersen har givet tilsagn om at lave besætningsskilte til ophæng over dyrene på
Landsskuet.
Der er enighed om, at foreningen lige nu har et tilstrækkeligt lager af udstillerkasketter med plads
til katalognumre.

8. Foreningens 40 års jubilæum
a. Status og bemanding på auktion
Der er tilmeldt syv dyr til auktionen. Et af dyrene er frameldt igen.
Jørgen Jensen har ansvaret for bemandingen til auktionen.
Ansvarlig for kataloget er Jørgen Jensen og Jørgen Skov i samarbejde med Give Bogtryk. I
kataloget skal reglerne optrykkes på dansk og engelsk. Henning laver en engelsk oversættelse af
reglerne.
Auktionen markedsføres, blandet andet i samarbejde med Landsskuets presseansvarlige, Erik
Poulsen.

b. Status Jubilæumsskrift
Medlemsbladets jubilæumsudgave er udsendt.
c. Status og bemanding på festaften
Henrik og Birgit redegjorde for status på arrangementet.
Festen starter kl. 19.00.
Der mangler aftale om bemanding på enkelte steder endnu.
d. Øvrigt program på skuet
Hele bedømmelsen afvikles om torsdagen. Også auktionen gennemføres torsdag.
Fredag holder den europæiske gruppe for kødsimmental møde. Mødet kan holdes i samme telt
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som festen. Det afvikles fra kl. 11.30 (umiddelbart efter, at afkomsgrupperne er vist ved bommene),
På mødet vil blandt andet blive informeret om et stort genomisk avlsprojekt, som gennemføres i
Irland.
Desuden undersøges om det er muligt, at få en fra ICAR til at holde et indlæg om Interbeef.
e. Udenlandske gæster
Der skal være mulighed for, at de udenlandske gæster kan komme på besætningsbesøg.
Eventuelle besøgsværter findes blandt udstillerne på Landsskuet. Der laves opslag på standen;
enkelte udenlandske gæster kan selv besøge værterne, mens Henning kan lave ture for grupper af
udenlandske gæster.
9. Nordisk Møde
Henning, Jørgen Jensen og Jørgen Skov deltager i mødet. Vi foreslår, at mødet skal behandle
fælles vægtning egenskaber i kåringen.

10. Europæiske arbejdsgruppemøde
Er behandlet under punktet øvrigt program.
11. Lokalforeningernes jubilæum – gør vi noget
Det blev besluttet, at give de lokalforeninger et beløb til ærespræmier, når de holder 25 års
jubilæum. Beløbet skal være det samme som Nord fik for et par år siden.

12. Eventuelt
Den ordinære generalforsamling holdes lørdag den 17. oktober i region Nord. Henning sørger for
at få datoen bekendtgjort senest den 1. juli.
Næste bestyrelsesmøde holdes mandag den 21. september kl. 10.00 i Horsens.
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