Dansk Simmental – Møde med lokalforeningerne

Tidspunkt: Lørdag den 7. januar 2012, kl. 13.00
Sted:
LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens.
Deltagere: Bestyrelsen for Dansk Simmental, medlemmer af PR-udvalget og
bestyrelsesmedlemmer fra lokalforeningerne:
Øst:
Jackie Johnsen
Jesper Skovgaard
Flemming Kjølbæk
Frede Dramsgaard Jensen
Fyn:
Michael Pedersen
Nord:
Iben Bisgaard Jensen
Carsten Ebdrup
Midt:
Frank Olsen
Jens Høgh
Finn Pedersen
Syd:
Poul Hansen
William Rix
PR-udvalget:
Martin Jessen Jensen
Søren Havgaard Christensen
Bestyrelsen:
Torben Jensen
Henning Hansen
Knud Bue Damsbo
Jane Buck
Jesper Jensen
Birgit Jessen
Jørgen Skov Nielsen
Referent: Jørgen Skov Nielsen
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Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Velkomst og indledning v/ Torben Jensen
Nyt fra lokalforeningerne
Evaluering af generalforsamlingen
PR og kommunikation, internt og eksternt
Aktiviteterne på dyrskuerne
Kødkvægets Dag
Kødkvægsskuet
Kvægavlsforeningsarbejdet og individprøven
Eventuelt

Referat
1.
Velkomst og indledning v/ Torben Jensen
Torben Jensen bød velkommen og udtrykte stor tilfredshed med det store fremmøde til mødet.
Lokalforeningerne og Dansk Simmental skal samarbejde om at sikre synlighed for Simmental på
en positiv måde. Der er hård konkurrence fra andre racer.
Fra bestyrelsens side lægger vi op til en åben dialog med medlemmer og lokalforeninger.

2.
Nyt fra lokalforeningerne
Nord
Agronord dyrskue, bedste tyr fra Simmental
Generalforsamling, alle modtog genvalg
Åbent Hus i Ålestrup, mange besøgende
Kødkvægets Dag
Fjerritslev dyrskue
Grillaften
Hjørring dyrskue, bedste tyr fra Simmental
Landsskuet, interbreedvinder fra Simmental
Hobro dyrskue, interbreedvinder fra Simmental
Åbent Landbrug i Simmental besætning, 5 – 600 gæster
Kimbrerskue, interbreed vinder og bedste par fra Simmental
50 en fremgang på 9 medlemmer.
Syd
Generalforsamling, men en enkelt udskiftning i bestyrelsen
Dyrskuer: Der er tradition for sponsering af rundstykker til udstillerne
30 dyr udstillet i Varde, afslutning med fælles grill med mange deltagere
8 dyr udstillet i Aabenraa
10 dyr udstillet i Ribe
Sommerfest i Rødding med 55 deltagere, blandt andet med besætningsbesøg
Julefrokost i Brørup Bowlingcenter
75 medlemmer 13 nye medlemmer og lige så mange udmeldte
Fyn
Generalforsamling, Henrik Læssøe trak sig fra bestyrelsen Mikael Beck blev valgt som ny
suppleant

2

Besætningsbesøg, hvor der blev solgt 4 nye medlemskort
Kødkvægets Dag, desværre med lidt for få deltagere
Odense Dyrskue startede med arbejdsdag
Der er et godt sammenhold omkring udstillingsaktiviteterne på skuet
Sidste år blev uddelt slush ice, det gav mange besøgende
Der var 17 udstillede dyr
45 medlemmer af foreningen
Midt
Arrangement på Ålestrup Avlsstation, med møde om ”værdien af en god tyr”
Generalforsamling, Carsten Rønde og Erik Thorup stoppede og blev erstattet af Jes Høgh og Finn
Pedersen
Bedriftsbesøg med naturoplevelser
De lokale dyrskuer skænkes en ærespræmie, hvis der tilmeldt 5 dyr til skuet
85 medlemmer, det er en tilbagegang på et par medlemmer.
Østdansk
Generalforsamling med 25 deltagere, der blev valgt to nye til bestyrelsen.
Tyrene på brugsplanen blev kritiseret på grund af slægtskab mellem tyrene og for få kvietyre
Kødkvægets Dag i to besætninger med ca. 120 besøgende tilsammen. Det har ingen værdi for
Simmental
Roskilde Dyrskue med 36 udstillede dyr, mange køer med kalv. Der er iværksat en konkurrence,
hvor man konkurrerer med udstillede af dyr, som man selv har tillagt
Medlemstur med besøg i en gårdbutik, en rosenhave og træningscenter for militærets frømænd
Kødkvægskue i Nyvang med 16 dyr udstillet
58 medlemmer, en nettotilbagegang på 4 medlemmer.
Ungdomsudvalget
Der er 15 medlemmer af ungdomsudvalget
Desværre er der for få deltagere til udvalgets aktiviteter i løbet af året
Torben Jensen konstaterede, at der er et godt aktivitetsniveau i lokalforeningerne.

3.
Evaluering af generalforsamlingen
De praktiske rammer omkring generalforsamlingen, herunder besætningsbesøgene var i orden.
Selve generalforsamlingen var præget af nogle få enkeltsager, som gav anledning til en
uhensigtsmæssig tone i diskussionen. Diskussionen blev til tider meget personlig.
Det blev også bemærket, at der var et par personer, som havde en uheldig adfærd på dagen.
Frede Dramsgaard foreslog, at vedtægterne skal ændres, så lokalforeningerne bliver direkte
repræsenteret i Dansk Simmentals bestyrelse. Han foreslog også, at formand og næstformand
maks. kan sidde i to valgperioder.
Fordele og ulemper ved forskellige modeller for samarbejde blev efterfølgende grundigt drøftet.

4.
PR og kommunikation, internt og eksternt
Det nuværende PR-udvalg vil udarbejde forslag til fremtidige PR-aktiviteter. Bestyrelsen holder
møde i starten af februar, hvor PR er på dagsordnen.
Der bliver brug for en ny ansvarlig for PR-artikler fordi Brita Hansen stopper senest ved
generalforsamlingen i år.
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Beslutningsreferater fra bestyrelsens møde lægges fremover på hjemmesiden.
I slutningen af marts sendes en brochure om Simmental til alle mælkebønder i Danmark som
indstik i ”Dansk Kvægs” nyhedsbrev.
Kvægavlsforeningen Viking har ændret betingelserne for køb og salg af tyre, så man nu kan
tilbagekøbe en tyr efter sædtapningen. Købsprisen er 10.000 kr. lavere end salgsprisen.
Avlsudvalget efterlyser medlemmer i lokalforeningerne, der vil hjælpe med at besigtige dyr til
udstillinger og afprøvning.
Forslag fra mødedeltagerne:
Det blev foreslået at oversigten over foreningens PR-artikler lægges på hjemmesiden.
En liste over højtkårede dyr kan offentliggøres i bladet
Det blev foreslået at udarbejde en lille brugervejledning for nye avlere med forskellige praktiske
anvisninger og oplysninger.
Et dialogforum for medlemmerne på hjemmesiden blev efterlyst.
Medlemmerne kan med fordel kontaktes via mail med forespørgsel om billeder gode historier m.m.
PR-materialet til skuerne skal ikke være dyrere end det kan skiftes ud hvert år.
5.
Aktiviteterne på dyrskuerne
Dansk Simmental er ansvarlig for aktiviteterne på Kødkvægsskuet og Landsskuet. Der er dog
behov for hjælp til bemanding af stand m.m. fra lokalområderne.
De lokale skuer håndteres på bedste vis af lokalforeningerne.
På Roskilde Dyrskue er der i år en lodtrækning blandt udstillerne, hvor gevinsten er et embryon.
Målet er at få flere udstillere.
Resultaterne fra Landsskuet er ikke bragt i medlemsbladet, er det tilfredsstillende?
Der er utilfredshed med at alle ærespræmiedyrene ikke bliver fotograferet gratis på Landsskuet.
Kalve op til 8 måneder må udstilles sammen med moderen på dyrskuerne, det skal anføres i
dyrskuereglerne.
Dansk Simmental betaler ikke kørepenge til de dommere der fungerer på lokal- og regionalskuer,
heller ikke på Roskilde Dyrskue.
Forretningsgangen for tilmelding og finansiering af udstilling af interbreedvindere fra lokalskuerne
på Landsskuet blev kort drøftet.

6.
Kødkvægets Dag
Ideen Kødkvægets Dag er at have en platform for et årligt PR-indslag om kødkvæg i Danmark.
Sidste år havde vi en massiv mediedækning, blandt andet med et 2 minutters indslag om
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naturpleje i landsdækkende TV en lørdag aften.
Målet fra Dansk Kødkvæg er at stille nogle rammer til rådighed, som regioner, raceforeninger og
besætningsejere kan anvende mere eller mindre efter eget ønske.
7.
Kødkvægsskuet
Kødkvægsskuet i Aars holdes den 9. og 10. marts.
Mikael Bock bliver dommer ved skuet.
Ungdomsudvalget opfordres til at tilbyde en pasningsordning på Kødkvægsskuet.

8.
Kvægavlsforeningsarbejdet og individprøven
Det er besluttet at videreføre tilskudsordningen fra 2011 til indeværende år.
De kalve der tilmeldes individprøven vil fremover blive præsenteret i medlemsbladet. Indsætteren
skal selv indsende tekstforslag og evt. et billede af tyren.
Dansk Simmental har en aftale om at afprøve 44 kalve i 2012.
Det blev foreslået at kalve med for lav vægt kan afvises af avlsudvalget.
Det blev foreslået, at indsætterne af kalve skal have en bedre løbende information om de kalve der
er til afprøvning.
Brugsplanen har ikke en tilstrækkelig bredde.
9.

Eventuelt
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