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

Fredag den 20. februar 2015 kl. 10.00
LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens
Frank Olesen, Henning Hansen, Jane Buck, Mikael Hollænder, Henrik Sørensen og
Jørgen Skov Nielsen
Birgit Jessen
Jørgen Skov Nielsen

Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Meddelelser
4. Økonomi
5. Blad og hjemmeside
6. Indstillinger fra avlsudvalget
7. Foreningens 40 års jubilæum
a. Status på auktion.
b. Status på Jubilæumsskrift.
c. Status på festaften.
8. Eventuelt

Referat
1.
Velkomst og godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2.
Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
3.
Meddelelser
Dansk Kødkvæg holder årsmøde på mandag.
Økonomien i Dansk Kødkvæg, er i høj grad baseret på frivillige bidrag. En arbejdsgruppe ser i
øjeblikket på om man kan finde andre indtægtskilder.
Kvægavlsforeningen VikingGenetics holder avlskursus den 28. marts. Der er inviteret to personer
fra hver raceforening. Målet er, at informere om formålet med Vikings avlsprogram, genomisk
selektion, avlsværdital på tværs af landegrænser samt at bringe raceforeningerne fra de tre lande
sammen.
Bestyrelsen drøftede kort, hvor meget naturpleje skal fylde i debatten om kødkvæg.
Avlsudvalget har indstillet Jens Jermiin Nielsen som årets avler.
4.
Økonomi
Balance var udsendt inden bestyrelsesmødet.
Der er enighed om, at der fortsat er behov for en stram styring af økonomien.
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5.
Blad og hjemmeside
Jane har haft møde med Søren Grunnet og Ejner Bork-Jensen om produktion af medlemsbladet:
Bestyrelsen besluttede, at fortsætte med Give Bogtrykkeri som bladproducent. Vi evaluerer
samarbejdet igen til efteråret.
Det blev besluttet, at lave en kampagne for at få flere besætningsannoncer i medlemsbladet.
Prisen bliver 400 kr., efter fratrukket rabat på 20 procent.
Det blev aftalt, at medlemmerne kan tegne besætningsannoncer i jubilæumsnummeret for 1.500
kr. for en hel sides annonce og 900 kr. for en halv side. Prisen er plus moms, men inklusive
opsætning af annoncen.
Mange medlemmer har nu Facebook-profiler. Det vil være fint, hvis vi kan lave en oversigt over
medlemmers Facebook-profiler.

6.
Indstillinger fra avlsudvalget
Avlsudvalget foreslår, at holdinddelingen på dyrskuerne ændres, så der tilføjes et hold for køer der
er 3,5 – 5 år. Hermed bliver holdopdelingen: Op til 3,5 / 3,5 – 5 år / over 5 år. Samtidig foreslås det,
at køer med og køer uden kalv bedømmes i samme hold. Endelig foreslås, at køer skal have
kælvet indenfor de seneste 12 måneder.
Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget.
Antallet af kalve, der er tilmeldt individprøven er desværre noget begrænset.
Bestyrelsen finder, at det er vigtigt, at vi har et rimeligt antal kalve på avlsstationen i forbindelse
med jubilæumsarrangementet i juli. Måske er der behov for, at genoptage udsendelsen af KUPbreve. Medlemmerne opfordres, via medlemsbladet, til at tilmelde kalve.

7.
Foreningens 40 års jubilæum
a.
Status på auktion
Auktionsudvalget har udarbejdet auktionsregler, som er klar til at lægge på hjemmesiden.
Auktionen omtales i næste nummer af medlemsbladet, der er frist for tilmelding af dyr den 1. april..
Dyr, der ønskes solgt på auktionen, skal udstilles på auktionen.
Jørgen udarbejder opgave- og bemandingsplan.
b.
Status på Jubilæumsskrift
Der er styr på økonomien, målet er at jubilæumsskriftet kan løbe rundt økonomisk. Der er aftale om
en del af de planlagte artikler. Lokalforeningerne skal tilbydes plads i skriftet.
c.
Status på festaften
Festen holdes torsdag aften på Landsskuet. Der forventes op til 250 deltagere.
Henning har fået et tilbud fra Torben Brander på levering af mad, duge, service etc. Henrik følger
op.
Henrik har kontakt med Søren Hauge vedr. leje af telt. Det skal undersøges om Søren kan levere
kaffemaskine og fadølsanlæg.
Henning kontakter Steen Thalund for at aftale rammerne for opstilling af telt, musik m.m. Vi skal
have lov til at stille teltet op om tirsdagen.
Henrik laver budget for festaftenen.
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Birgit og Henrik laver opgave- og bemandingsplan.
De udenlandske gæster inviteres til festaftenen. Der forventes en busfuld tyskere, som vil være på
skuet i flere dage. Vi har inviteret til Nordisk Møde i forbindelse med Landsskuet.
Bestyrelsen er enig om, at nogle af de udenlandske gæster kan deltage i festen på foreningens
regning. Endelig beslutning, når vi har et budget klar.
8.
Eventuelt
Der holdes åbent hus på Ålestrup Avlsstation den 21. marts kl. 10 – 14. Avlsudvalget opfordres til,
at deltage i arrangementet med en stand.
Næste bestyrelsesmøde holdes fredag den 24. april kl. 10 i LandbrugetsHus, Horsens.
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