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

Mandag den 27. oktober 2014 kl. 16.30
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.
2.
3.
4.

Velkomst
Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Meddelelser
Konstituering
a. Formand
b. Næstformand
c. Avlsudvalget
d. PR- og redaktionsudvalg
e. Dyrskueudvalg
f. Repræsentant i Dansk Kødkvæg
g. Internationalt samarbejde
5. Evaluering af generalforsamlingen
6. Kødkvægsskue og Agromek
7. Nyt fra avlsudvalget
a. Indstillinger
b. Andet
8. Nyt fra PR- og redaktionsudvalget
a. Medlemsblad
b. Hjemmesiden
c. Andet
9. Medlemsaktiviteter
10. Foreningens 40 års jubilæum
a. Jubilæumsskrift
b. Auktion
c. Dyrskue / fest
11. Indsatsområder for det kommende år
12. Eventuelt

Referat
1.
Velkomst og godkendelse af dagsorden
Henning Hansen bød velkommen til Frank Olesen, som nyt bestyrelsesmedlem.
Dagsorden blev godkendt.
2.
Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Referatet af sidste møde blev godkendt.
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3.
Meddelelser
Der var ingen meddelelser.

4.
Konstituering
a.
Formand
Henning Hansen
b.
Næstformand
Henrik Sørensen
c.
Avlsudvalget
Mikael Hollænder og Frank Olesen
d.
PR- og redaktionsudvalg
Formand for udvalget: Jane Buck
e.
Dyrskueudvalg
Henrik Sørensen og Mikael Hollænder. Ansvarlig for de landsdækkende skuer.
f.
Repræsentant i Dansk Kødkvæg
Henning Hansen
g.
Internationalt samarbejde
Henning Hansen
5.
Evaluering af generalforsamlingen
Lokalforening Midt havde lavet et meget fint arrangement.
Selve generalforsamlingen havde et meget fint forløb. Der var ingen bemærkninger til oplægget
om farver. Dirigenten konkluderede, at der ikke skal bruges mere energi på den sag nu.
Det indkomne forslag vedrørende logoet blev nedstemt.

6.
Kødkvægsskue og Agromek
Der er 171 katalognumre tilmeldt Kødkvægsskuet. Simmental ligger på knap 30 tilmeldte dyr.
Dansk Simmental skænker tre ærespræmier. Desuden skal foreningen betale bånd og evt.
specialrosetter.
Foreningen skal have en stand i Hal Q under hele messen. Det koster 2.500 kr. Standen skal være
klar tirsdag morgen. Det er ikke nødvendigt, at bemande standen under hele Agromek.
Der udstilles en insemineringstyr i Vikings stand.
Henning arbejder på, at finde en ny ”stentyr”.
Frank kan hjælpe med at klargøre standen mandag aften.
Jane og Henrik aftaler hvilket PR-materiale, der evt. skal produceres til udstillingen.
Dommer bliver Torben Brander, mens Jørgen Astrup bliver assistent.
7.
a.

Nyt fra avlsudvalget
Indstillinger
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Ingen indstillinger.
b.
Andet
Der holdes avlsudvalgsmøde fredag den 7. november kl. 10.00 på Ålestrup Avlsstation.
8.
Nyt fra PR- og redaktionsudvalget
a.
Medlemsblad
I sidste nummer af medlemsbladet var der en fejl ved omtalen af Roskilde Dyrskue, blandt andet er
skribenten forkert, desuden er teksten ved en fejl blevet meget kraftigt beskåret. Der bliver afsat
plads i næste nummer af bladet til omtalen af dyrskuet.
Det blev besluttet, at juni-nummeret bliver udvidet, så det kan fungere som et jubilæumsskrift.
Jane bad bestyrelsesmedlemmerne se nøje på kolofonen på side 2 i medlemsbladet senest den
15. november.
b.
Hjemmesiden
Salgslisten har været hacket, men er kørende igen.
Bestyrelsen finder ikke, at der skal bruge større ressourcer på hjemmesiden lige nu.
c.
Andet
Henrik gennemgår beholdningen af PR-materialer. Vi skal fortsat have tyreoversigter, mens der
ikke behov for yderligere materiale på nuværende tidspunkt.
9.
Medlemsaktiviteter
Markeringen af jubilæet medfører mange aktiviteter, som involverer medlemmerne.
10.
Foreningens 40 års jubilæum
a.
Jubilæumsskrift
Behandlet under pkt. 8 a.
b.
Auktion
Det er muligt, at samarbejde med Dansk Limousine Forening om en avlsdyrsauktion på
Landsskuet.
Bestyrelsen vurderer, at der kan sælges 10 – 15 dyr på auktionen, det er ikke en betingelse, at
dyrene udstilles. Vi skal have minimum 7 dyr for at auktionen gennemføres.
Der er enighed om, at der skal udarbejdes et auktionskatalog.
Henning skriver en foromtale i næste nummer af medlemsbladet.
Godkendelse af dyr til auktionen bliver avlsudvalgets ansvar.
Det blev besluttet, at nedsætte et auktionsudvalg bestående af avlsudvalget og Henning Hansen.
Avlsudvalget drøfter emnet på næste udvalgsmøde.
c.
Dyrskue / fest
Det er hensigten, at samle ekstra mange dyr til en jubilæumsudstilling på Landsskuet.
Der er enighed om, at holde en jubilæumsfest fredag aften efter auktionen. Der forventes mere end
100 udenlandske gæster. Samlet set kan der blive 250-300 deltagere i festen. Henrik spørger
Charolais om de evt. vil bytte, så Charolais holder fest torsdag aften.
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11.
Indsatsområder for det kommende år
Bestyrelsen er enig om, at indsatsen skal rettes mod jubilæumsaktiviteter.

12.
Eventuelt
Vi skal have indhentet dagsordenpunkter fra lokalforeningerne til fællesmødet den første lørdag i
januar.
Der er enighed om, at der lægges et redigeret referat på hjemmesiden. Henning godkender det
inden det lægges på hjemmesiden.
Det årlige fællesmøde med lokalforeningerne holdes lørdag den 3. januar 2015 kl. 13.00, frokost
fra kl. 12.30.
Næste bestyrelsesmøde holdes lørdag den 3. januar 2015 kl. 10.00.
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