Dansk Simmental – Referat af bestyrelsesmøde EKSTERNT
Tid:
Sted:
Deltagere:
Referent:

Lørdag den 3. januar 2015 kl. 10.00 – 12.20 og 15.35 – 17.15
Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup
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.

Velkomst og godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde
Meddelelser
Evaluering af Kødkvægsskue og Agromek
Evt. indstillinger fra avlsudvalget
Foreningens 40 års jubilæum
a. Status på auktion.
b. Status på Jubilæumsskrift.
c. Status på festaften.
7. Økonomi
8. Eventuelt

1.
Velkomst og godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2.
Godkendelse referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
3.
Meddelelser
Henning har tilmeldt sig den europæiske kongres, som holdes i Schweiz.
4.
Evaluering af Kødkvægsskue og Agromek
Indkvarteringen af dyrene onsdag aften var lidt vanskeligt på grund af misforståelser i dialogen
med Holstein.
Der har været meget positivt samarbejde med raceforeningerne før og under udstillingen.
Simmental-dyrene var af meget god kvalitet. Torben Brander gjorde et godt job som dommer.
Der var mange besøgende i hallen under bedømmelsen af Simmental. Standen var ikke særlig
velbesøgt.
Tyren, som var udstillet i Hal Q gjorde en god figur for racen.

5.
Evt. indstillinger fra avlsudvalget
Der var ikke modtaget indstillinger fra avlsudvalget.
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6.
Foreningens 40 års jubilæum
a.
Status på auktion
Mandag den 8. december blev der holdt møde med Dansk Limousine Forening om samarbejde om
en auktion for Dansk Simmental. Referat af mødet er sendt til bestyrelsen.
Det blev aftalt, at Limousine står for, at stille op i Hal Q, mens Simmental klarer oprydningen.
Foreningerne deler udgifterne ligeligt til Landsskuet vedr. Hal Q m.m.
Vi skal sørge for auktionarius, ringmænd og evt. hjælpere til præsentation af dyrene. Under
auktionen skal der desuden være folk klar til at klare det administrative.
Medlemmerne informeres via hjemmesiden og næste nummer af medlemsbladet. Henning har
ansvaret for udarbejdelse af informationsmateriale.

b.
Status på Jubilæumsskrift
Jane gennemgik skriftligt oplæg – ”udkast til jubilæumsskrift”.
Det blev besluttet, at Jane arbejder videre som tovholder på skriftet. På næste møde orienteres
bestyrelsen om arbejdet.

c.
Status på festaften
Rammer for festen
- spisning
- drikkevarer
o folk kan selv medbringe
o salg af fadøl, vand og vin
- vi skal have højttaleranlæg til taler
- toastmaster
- festtaler
- musik
- telt op til 250 personer
- lidt mere højtideligt niveau end vi plejer

7.
Økonomi
Birgit gennemgik balance for 1.6 – 31.12.2014.
Birgit gjorde opmærksom på, at brevet til besætninger, om opsigelser af besætningsannoncer, med
forslag om at tegne bannerannoncer på hjemmesiden slet ikke har givet nogen respons.
Det blev besluttet, at behandle emnet på næste bestyrelsesmøde.
8.
Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde holdes 20. februar 2015 kl. 10.00 i LandbrugetsHus, Horsens.

2

