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

2.
Referat fra sidste møde
Referatet blev godkent.
3.
Meddelelser
Torben Jensen
Tilmeldingerne af Simmentalere til dyrskuerne ser indtil videre pænt ud, selvom udgifterne til
Salmonella-prøver ikke er ubetydelige.
Henning Hansen
Dansk Kødkvæg har holdt repræsentantskabsmøde for et par uger siden. Her blev det besluttet, at
der ikke holdes kødkvægsskue i forbindelse med Agromek i november 2014. I stedet for overvejes
en eliteudstilling i stald 5 kombineret med fremvisning af dyrene i Hal Q.
Økonomien i Dansk Kødkvæg er påvirket af, at der ikke længere er frie midler i Kvægafdelingen på
VFL. Hvis serviceniveauet skal fastholdes er der behov for at hæve bidraget fra Dansk Kødkvæg til
VFL.
En landmand, der har mistet en kalv, på grund af ulve, er tilbudt 700 kr. i erstatning. Dansk
Kødkvæg har meddelt, at det ikke er en tilstrækkelig erstatning.
Torben Jensen
Jane og Torben har haft møde med Give Bogtrykkeri om medlemsbladet. Give Bogtrykkeri er
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pessimistisk med hensyn til fastholdelse af annoncører i medlemsbladet. Det blev aftalt, at køre
videre under samme rammer som hidtil.
4.
Nyt fra Avlsudvalget – herunder internationale indbydelser
Henning Hansen
VikingGenetics har desværre ingen bud fået på Vallund Hancock efter afsluttet sædtapning.
Der er flere spændende emner på Ålestrup i øjeblikket.
Brugsplanen fortsætter uændret i det kommende kvartal. Sæden af Moldau Erasmus er ved være
udleveret fra laboratoriet, der er dog stadig et lager hos inseminørerne.
Der er ikke nye importtyre på vej.
Avlsudvalget har besluttet, at stille købsordningen i bero indtil videre, fordi der i øjeblikket tilmeldes
mange kalve til afprøvning.
Internationale indbydelser
Torben og Henning deltager i Nordisk Træf i Norge sidst i juli.
Henning deltager i Europæisk Kød-Simmentals møde i England i juni. Avlsudvalgsmedlemmerne er
tilbudt at deltage, men der er ingen der kan.

5.
Tilbagemeldinger fra Lokalforeningerne om evt. strukturændringer
Vi har fået en tilbagemelding fra Sjælland og Fyn om, at de ønsker, at udvide bestyrelsen i Dansk
Simmental til syv personer - lidt i retning af Charolais-modellen - dog ønsker man, at
lokalforeningerne fortsat selv opkræver kontingent.
Nord, Midt og Syd har alle meldt tilbage, at de ønsker at fortsætte uændret.
Torben Jensen kontakter lokalforeningsformændene for at aftale et møde, hvor sagen kan
behandles. Mødet skal holdes i god tid inden 1. august.
6.
Økonomi – herunder evt. regulering af sædlager
Det blev besluttet, ikke at regulere sædlageret.
Balance ind til 30. april blev gennemgået. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7.
Status på PR til årets dyrskuer
Tyreoversigten bliver klar i næste uge. Jørgen følger op.
Der skal laves en folder om Simmental til krydsning. Henning følger op.
Der er et restlager af folderen, der blev anvendt ved hvervekampagnen.
Der planlægges et arrangement hos Mogens Kragh Hansen den 6. september. Indbydelse gøres
klar til dyrskuerne. Jane følger op.
Der sættes en annonce i medlemsbladet, hvor PR artiklerne markedsføres.
8.
Hjemmesiden
Annoncen for profiltøj er på plads på hjemmesiden.
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Salgslisten er blevet hacket på grund af en sikkerhedsbrist i dette modul af hjemmesiden. I
øjeblikket er salgslisten ikke aktiv, der henvises i stedet for til ”køb og salg”.
Bestyrelsen besluttede, at der skal etableres en brugbar salgsliste igen. Jørgen følger op.
Det er aftalt med TM partner, at de kan starte med at sælge bannerreklamer til hjemmesiden fra
uge 30, når vi har besøgsstatistik til rådighed.
Vi har tilmeldt hjemmesiden til Google Analystics for at samle besøgsstatistik på hjemmesiden. Det
er et fint værktøj, når der skal sælges bannerreklamer.
Bestyrelsen finder aktuelle emner, som vi kan sælge bannerreklamer til.
Bestyrelsen ser gerne, at det hvide felt på forsiden udnyttes bedre, evt. til nyhederne.
9.
Tur til Tjekkiet
Der er 25 tilmeldt til turen til Tjekkiet.

10.
Landsskuet
Henrik og Jørgen Astrup har været til planlægningsmøde i Herning. Der er bestilt opstaldning i
stald 51.
Opgavelisten blev gennemgået.
Projektet ”Smag på Landsskabet” planlægger i år en stor udstilling i stald 19. Halvdelen af stalden
er til rådighed for Dansk Kødkvæg og raceforeningerne. Det blev besluttet, at gå efter at finde en
rar ko med en tam kalv til udstillingen, Jørgen efterlyser emner på hjemmesiden.
Dansk Simmental gør ikke noget særligt i forhold til krydsningsudstillingen.
Der er planer om et miniseminar om kåring på Landsskuet. Årsagen er bl.a. at gæster fra Tjekkiet
ønsker at udveksler erfaringer om kåring.
11.
Jubilæum
Jubilæumsaktiviteterne skal kunne bære sig selv økonomisk.
Jubilæet holdes i 2015.
Ideer til aktiviteter
- Jubilæumsskrift, annoncefinansieret, Jane følger op
- Ekstra aktiviteter på dyrskuerne
- Jubilæumsaktiviteter og evt. festligholdelse i sammenhæng med Landsskuet
- Avlsdyrauktion og jubilæumsfest i Brørup-området, i begyndelsen af september. Michael
følger op

12.
Eventuelt
Tjekkiet er interesseret i at købe pollede avlsdyr. Henning har kontakten til Tjekkiet.
Det blev besluttet, at der ikke køres hvervekampagne for flere medlemmer i løbet af indeværende
år. Det undersøges om, vi kan få adressedata på nye besætninger, der starter op med Simmental.
13.
Næste møde
Næste møde holdes fredag den 29. august kl. 10.00 i LandbrugetsHus, Horsens.
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