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Referat
1.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2.
Opfølgning på referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
3.
Meddelelser
Intet.
4.
Økonomi
Årsresultat
Birgit orienterede om forventningerne til årsresultatet.
Budget
Udkast til budget for det kommende år blev drøftet. Der er udfordringer, som følge af lavere
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sædsalg og lavere avlstilskud fra VikingGenetics.
En lang række mulige besparelser blev grundigt drøftet:
Kontingent
Bestyrelsen drøftede om kontingentet kan gøres afhængigt af besætningsstørrelse. Der var
enighed om, at det ikke er en god løsning.
Det blev besluttet, at der skal informeres mere om, at nye medlemmer får første års kontingent til
halv pris.
Det blev besluttet, at foreslå generalforsamlingen, at kontingentet for aktive medlemmer hæves
med 200 kr.
Hjemmesiden
Hjemmesidens funktion blev drøftet. Der er nogle tekniske problemer, med blandt andet
opdateringer til Java. Webmasterens rolle blev også vendt. Det blev besluttet, at indhente tilbud på
udvikling af en ny hjemmeside.
Det blev besluttet, at Jane og Torben indhenter tilbud på en ny hjemmeside-løsning samt
muligheder for eventuelt, at opdatere nuværende løsning. Det er vigtigt, at følgende
forudsætninger er opfyldt:
- Informationsmodul
- Kalendermodul
- God salgsliste for dyr, med mulighed for vedhæftning af foto og stamtavle
- Let at opdatere
- Solid leverandør
Præmier
Gældende satser for ærespræmier er, til skuerne i Herning, Odense og Roskilde 1.000 kr. mens
satsen til andre skuer er 800 kr. På de lokale skuer gives en ærespræmie for hver ti tilmeldte dyr.
Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder for besparelser på området.
Det blev besluttet, at der fra og med næste år gælder følgende:
Landsskuet og Agromek: Der skænkes æresbånd og ærespræmier a 1.000 kr.
Andre skuer: Der skænkes en ærespræmie, hvis der er tilmeldt 10-20 dyr. Hvis der er tilmeldt mere
end 20 dyr, skænkes yderligere en ærespræmie. Der kan max tildeles to præmier. Der gives ikke
æresbånd. Ærespræmierne har en værdi på 800 kr.
Generalforsamlingen
Lokaleomkostninger skal holdes på et fornuftigt niveau.
Porto-omkostninger
Det blev besluttet, at bestyrelsen ringer ud og indsamler mailadresser. Samtidig skal vedtægternes
formulering vedr. indvarsling af generalforsamling ændres, så mailindkaldelse er gyldig
indkaldelse.
Sekretær-omkostninger
Der ændres ikke på det lige nu. Men der er enighed om, at man også skal være opmærksom på
besparelsesmuligheder her.
5.
Avlsudvalget
Avlsudvalget skal se på lagerlisten over sæd, der evt. kan sælges til eksport, til lavpris.
a.
Nyt fra udvalget og eventuelle indstillinger v. Mikael
Avlsudvalget har gennemarbejdet KUP-listen grundigt. Det er tanken, at lægge data på de
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udvalgte kalve i medlemsbladet. Udvalget håber, at det kan motivere nogle til at tilmelde kalvene til
individafprøvning.
Avlsudvalget godkendte, avlsudvalgets indstilling af CKR 74088-00114 fra Nikolaj Guldbæk til
ungtyr.
6.
Individprøve
a.
Status for fremtidens individprøve v. Jørgen
Jørgen orienterede om status på VikingDanmarks kødraceudvalgs evaluering af individprøven.
7.
PR- og redaktionsudvalget
a.
Status for indeværende dyrskuesæson v. Jane
Materialer til stande på dyrskuerne er distribueret til dyrskuerne.
b.
Drøftelse af fremtidens PR, herunder blad, hjemmeside og andre muligheder.
Emnet er drøftet under punktet ”økonomi”.
8.
Dyrskuer
a.
Status og planer for indeværende sæson v. Mikael og Søren
Landsskuet har indkaldt til planlægningsmøde den 8. juni.
Jørgen Astrup har givet tilsagn om, at hjælpe med det praktiske omkring bedømmelsen om
torsdagen.
Mikkel er assistent og Jeppe oversætter under bedømmelsen.
b.
Besigtigelse af klokker, løsning af problemet med manglende plads til inskription
Det blev besluttet, at udstillernavnet i stedet indgraveres i en plade, som nittes fast på remmen.
Glastyren, som erstatter stentyren, skal kun uddeles til dyr med minimum 23 points.
Det blev besluttet, at bede skribenter, der indberetter resultater fra dyrskuer, om at følge en
skabelon. Målet er, at få en række afstamningsmæssige oplysninger med.
9.
Internationalt
a.
Nyligt afholdt møde i Brno
Jesper Jensen og Henning deltog fornyligt i et internationalt møde i Brno.
Thomas Schmit, Tyskland holdt et indlæg om status på Interbeef for Simmental. En vigtig nyhed
var, at Simmental i Australien nu har tilmeldt sig Interbeef. Hidtil har de været knyttet til det
parallelle system Breed-Plan.
Georg Rörhmoser, som arbejder for både Europa- og Verdensforbundet, orienterede om status på
genomisk selektion i to-formålspopulationen, og muligheden for at anvende data herfra i
kødpopulationen. Georg fremhævede, ligesom Thomas Schmit, at anvendelse af Interbeef er en
forudsætning for at få udbytte af genomisk selektion.
Mulighed for at afprøve kødtyre i to-formålspopulationen for visse egenskaber, er under
overvejelse.
Der var cirka 30 dyr udstillet på et skue i Brno. En hel del af dem med danske fædre.
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b.
Verdenskongresser Tyrkiet og USA
Der er planlagt verdenskongres i Tyrkiet i efteråret. Henning planlægger, at deltage i
arrangementet.
Næste verdenskongres holdes i Texas.
10.
Generalforsamlingen
Datoen for ordinær generalforsamling blev fastsat til lørdag den 28. oktober.
11.
Medlemsarrangementer
Det blev besluttet, at overveje om, bestyrelsen i Svensk Simmental fremover skal have det danske
medlemsblad tilsendt. Baggrunden er, at vi møder en meget stor goodwill og gæstfrihed i Sverige.
Turen til Tyskland blev desværre igen aflyst, da der kun var 14 tilmeldte.
I september 2018 planlægges en international ungdomslejr i Erfurt i Tyskland.
Henning kontakter Simmental Ungdom for, at høre om deres aktuelle aktiviteter.
Der er enighed om, at Dansk Simmental fortsat skal prioritere arrangementer med et socialt islæt.
12.
Eventuelt
Banken kræver, at bestyrelsen underskriver nye dokumenter vedr. tegningsberettigede. Det er et
resultat af skærpede regler på grund af terrortrussel m.m.
Det blev besluttet, at spørge John, om han kan levere nye dyrskuekasketter med teksten
”Simmental”.
Ekstra medlemsblade m.m., som tidligere blev sendt til Jørgen Astrup, sendes fremover til Søren.
Principperne for opkrævning af annoncerne i medlemsbladet blev drøftet.
Det blev besluttet, at bede dommeren på Landsskuet, om at kommentere alle de rangerede dyr,
også de, der er nederst i holdet.
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