Dansk Simmental – Referat af bestyrelsesmøde - eksternt
Tid:
Sted:
Deltagere:
Referent:

Onsdag den 29. april 2015 kl. 10.00
LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens
Frank Olesen, Henning Hansen, Jane Buck, Mikael Hollænder, Henrik Sørensen,
Birgit Jessen og Jørgen Skov Nielsen
Jørgen Skov Nielsen

Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Velkomst og godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde
Meddelelser
Økonomi og medlemmer
Blad og hjemmeside
Indstillinger fra avlsudvalget
Kalve til individprøve
Foreningens 40 års jubilæum
a. Status og bemanding på auktion.
b. Status og bemanding på Jubilæumsskrift.
c. Status og bemanding på festaften.
9. Landsskuet
10. Udstillingsregler
11. Internationalt arbejde
12. Nordisk Møde
13. Europæiske arbejdsgruppemøde
14. Eventuelt

1.
Velkomst og godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2.
Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
3.
Meddelelser
Intet.

4.
Økonomi og medlemmer
Balance for 1.6.2014 – 14.4.2015 blev gennemgået.
5.
Blad og hjemmeside
Medlemsblade
Jane redegjorde kort for status på arbejdet med medlemsbladets jubilæumsnummer. Bladet skal
udkomme omkring den 3. juni. Arbejdet med at skaffe annoncer og materiale er vanskeligere end
forventet.

1

Hjemmeside
Det blev besluttet, at køb og salg af annoncer skal slettes tre måneder efter at de er oprettet.
Der er enighed om, at der ikke skal bruges ressourcer på udvikling af hjemmeside lige nu.

6.
Indstillinger fra avlsudvalget
Der var ingen indstillinger modtaget.
Det blev foreslået, at avlsudvalget følger ventetyrene tættere, evt. ved at få stamtavler på de
relevante tyre.
7.
Kalve til individprøve
Der er relativt få kalve tilmeldt i øjeblikket. Det blev besluttet, at efterlyse kalve til afprøvning i
medlemsbladet og på hjemmesiden.
Avlsudvalget udsender KUP-breve om få dage, herefter følges op telefonisk.
Bestyrelsen er enig om, at man ikke vil købe kalve til afprøvning.

8.
Foreningens 40 års jubilæum
a.
Status og bemanding på auktion
Der er tilmeldt et tilstrækkeligt antal dyr til auktionen. Avlsudvalget vil besigtige kalvene i
begyndelsen af maj.
Det er aftalt med Landsskuet, at auktionen afholdes torsdag i stedet for fredag. Det giver mulighed
for, at vi kan starte auktionen lidt tidligere. Samtidig er det en fordel, at gæsterne til
jubilæumsfesten kan overvære auktionen.
Avlsudvalget har ansvaret for bemandingen af auktionen.
Det planlægges, at holde Nordisk Møde og den europæiske arbejdsgruppe for Simmental om
fredagen. Afkomsgrupperne bliver vist ved bommene fredag formiddag.
b.
Status og bemanding på Jubilæumsskrift
Er behandlet under pkt. 5.
c.
Status og bemanding på festaften
Budget for festaften med 200 deltagere blev gennemgået. Prisen for deltagelse blev fastsat til 250
kr. pr. person.
Teltet kan stilles op om tirsdagen. Maden leveres af Torben Brander. Der er lavet aftale med et
orkester.
Der skal findes ansvarlige personer til:
 Opstilling af telt
 Salg af øl, vin og vand
 Borddækning
 Oprydning i teltet
Der er enighed om at lade følgende deltage gratis i festen:
 Delegerede til nordisk mødet samt formand og sekretær fra de lande, som besøger
Simmental på Landsskuet, i alt cirka 25.
 Bestyrelsen, dommer og assistenter.
Det er væsentligt, at der er udenlandsk-talende i standen torsdag og fredag formiddag. Desuden vil
det være en fordel, hvis vi kan have udenlandsk-talende guider, som kan ledsage de udenlandske
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gæster på besætningsbesøg.

9.
Landsskuet
Raceforeningerne har været til orienteringsmøde om Landsskuet.
På mødet blev det meddelt, at Landsskueledelsen har besluttet, at dyrene skal opstaldes
besætningsvis.
Bestyrelsen drøftede principper for, hvordan dyrene bedst opstaldes, det blev besluttet, at dyr fra
udstillere med enkelte dyr placeres tættest ved standen i aldersorden med yngste dyr tættest ved
standen. Resten af dyrene opstaldes besætningsvis i postnummerorden. I år er laveste
postnummer tættest ved enkeltdyrene, næste år er det højeste postnummer tættest ved
enkeltdyrene.
Det blev besluttet, at foreningen får lavet et skilt, som kan hænges op over hver enkelt
besætning/udstilling. Skiltet skal være A3-format og indeholde gård- eller ejernavn. Det er ikke
tilladt udstillerne at ophænge andre skilte.
Der er aftaler på plads med dommer og assistenter.
Hele bedømmelsen, inklusiv ærespræmiekonkurrence, afvikles om torsdagen. Der er mulighed for
at præsentere ærespræmiedyrene i ringen fredag formiddag.
Det er besluttet, at der ikke arrangeres en speciel krydsningsudstilling. Men der er mulighed for at
udstille enkelte krydsningsdyr i Simmental-stalden. Avlsudvalget følger op.
Lokalforening Nord har tilbudt at skænke en ærespræmie til bedste besætningsgruppe.
Bestyrelsen modtog tilbuddet med tak.
Foreningen skal finde en ærespræmie pr. ti tilmeldte dyr. Desuden forventes et par ærespræmier
fra Landsskuet. Henrik følger op.
Der skal laves fotostater af de to nye ungtyre, Jimbalaya og Jackpot samt brugstyren Emil. Der
skal sendes et sæt til hver af lokalforeningsformændene. Jane følger op.
Frank undersøger, hvor mange foreningsbrochurer der findes hos Jørgen Astrup og melder tilbage
til Jørgen Skov. Herefter bestilles der evt. et genoptryk, så vi har 300 i alt.

10.
Udstillingsregler
Udstillingsreglerne er ændret. Køerne opdeles nu i tre hold, hvor køer med og uden kalv
bedømmes i samme hold.
Avlsudvalget havde også indstillet strammere regler med kælvningsinterval, men der fastholdes
indtil videre et krav om max. 15 måneders kælvningsinterval.
11.
Internationalt arbejde
Henning orienterede kort om sin deltagelse i kongressen i Schweitz:
På kongressen blev besluttet, at indskrænke antal bestyrelsesmedlemmer i verdensforbundet.
Der har været forlydende om, at verdens- og europaforbundet skulle sammenlægges. Det ser dog
ikke ud til at disse planer gennemføres.
Fremover lægges op til, at fagudvalgene, herunder ”Simmental-kødlinjen”, skal spille en større
rolle.
Kvaliteten af Simmentalerne i Schweitz er noget bedre end for 4-6 år siden. Der er dog formentlig
stadig mulighed for at sælge nogle danske avlsdyr til Schweitz.
12.

Nordisk Møde
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Dansk Simmental er vært ved nordisk møde, som holdes i forbindelse med Landsskuet.

13.
Europæiske arbejdsgruppemøde
Der holdes møde i den europæiske arbejdsgruppe for kødsimmental i forbindelse med Landsskuet.
Et af emnerne kunne være det irske projekt om genomisk selektion.
14.

Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde holdes mandag den 8. juni kl. 10.

4

