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

Lørdag den 4. januar 2016 kl. 10.30
LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens
Birgit Jessen, Henning Hansen, Jane Buck, Mikael Hollænder, Henrik Sørensen og
Jørgen Skov Nielsen
Fraværende: Frank Olesen
Referat:
Jørgen Skov Nielsen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på referat fra sidste møde
3. Meddelelser
4. Nyt fra avlsudvalget
5. Nyt fra PR- og redaktionsudvalget
6. Berlin- turen
7. Eftersyn på foreningens struktur
8. Mødet med lokalforeningerne. Oplæg omkring sommertræf med besætningsbesøg mm.
9. Eventuelt

Referat
1.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2.
Opfølgning på referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
3.
Meddelelser
For 1½ år siden drøftede vi sorte Simmentalere på generalforsamlingen. Der var ikke meget
response på bestyrelsens indlæg på generalforsamlingen. Generalforsamlingen mente, at man må
acceptere, hvis der kommer sorte Simmentalere til Danmark.
Nu har den europæiske Simmentalerorganisation sat emnet på dagsordenen, på et møde der
holdes i næste uge. Baggrunden er, at der er kommet 5-6 sorte Simmentalere til Svejts.
Bestyrelsen finder, at vi skal følge generalforsamlingens holdning, så vi skal acceptere sorte
Simmentalere.
VikingGenetics har besluttet, at evaluere kødraceprogrammet i forbindelse med sin strategi 2018.

4.
Nyt fra avlsudvalget
Det har desværre været nødvendigt, at returnere et par af de kalve, der var købt til
individafprøvning.
Der er nu sæd af den svenske tyr VB Samson til rådighed i Danmark.
5.

Nyt fra PR- og redaktionsudvalget
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Forretningsgang for opkrævning af annoncer til medlemsbladet skal strammes op.
Produktionen af det seneste nummer af medlemsbladet bød på en del udfordringer.
Det blev besluttet, at der skal udarbejdes en beskrivelse af, hvad foreningen kan tilbyde i form af
annoncer m.m. i medlemsbladet og på hjemmesiden. Jane, Henning og Birgit følger op.
Bestyrelsen drøftede forskellige problemstillinger i forhold til produktion og finansiering af
medlemsbladet.

6.
Berlin- turen
Der er tilmeldt 28 personer til turen. Det forventes, at turen giver et beskedent overskud til
foreningen.

7.
Eftersyn på foreningens struktur
Det er afgørende, at vi løbende kan rekruttere nye medlemmer til bestyrelse og udvalg.
Avlsudvalget fungerer fint.
Dyrskueudvalget fungerer godt. Men vi er måske lidt sårbare, når der kun sidder to personer i
udvalget. Det vil være hensigtsmæssigt med et par medlemmer mere i udvalget.
Vi har behov for, at få flere medlemmer i PR-udvalget.
Bestyrelsen drøftede emnet og besluttede, at behandle det grundigt på næste bestyrelsesmøde.
8.
Mødet med lokalforeningerne. Oplæg omkring sommertræf med besætningsbesøg mm.
Henning gennemgik oplæg til program for sommertræf med besætningsbesøg og fagligt og socialt
samvær. Det er planen at holde arrangementet i tæt samarbejde med lokalforeningen.
Bestyrelsen bakkede op om ideen. Hensigten er at holde arrangementet i juli hos Henning Hansen.
Ideen forelægges lokalforeningerne.
9.
Eventuelt
Balance år til dato blev gennemgået.
Næste bestyrelsesmøde holdes mandag den 14. marts kl. 10.00 i Horsens.
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