Dansk Simmental – Referat møde med lokalforeningerne
Tid:
Sted:
Deltagere:

Referent:

Lørdag den 9. januar 2016 kl. 13.00 (start med frokost kl. 12.30)
LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens
Henning Hansen, Jane Buck, Torben Brander, Jørgen Astrup, Jens Høgh, Poul
Hansen, Henrik Jensen, Andres Lassen, Steffen Andersen, Jan Clausen, Jesper
Skovgård, Birgit Jessen, Henrik Sørensen, Mikael Hollænder og Jørgen Skov Nielsen
Jørgen Skov Nielsen
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Referat
1.
Velkomst og indledning v/ Henning Hansen
Henning bød velkommen til det traditionelle møde mellem bestyrelserne i Dansk Simmental og
lokalforeningerne.
2.
Status i lokalforeningerne
Nord, v. Torben Brander
Det har været et godt arrangements-år:
 Besøg på Vingegård
 Lokal generalforsamling
 Dyrskue i Hjørring
 Grillfest
 Hobro Dyrskue
 Kimbrerskue
 AgroNord
 Generalforsamling for hovedforeningen
 Besætningsbesøg og julefrokost
Vi er cirka 30 deltagere til hvert arrangement, det ligger stabilt.
Der er 8-9 dyrskuer i området. Antallet af udstillede Simmentalere er lidt vigende på skuerne.
Vi har 79 medlemmer. Medlemsantallet er øget, blandt andet ved, at avlere har givet et
medlemskab ved salg af avlsdyr. Desuden betyder det måske noget, at der altid er billigt mad, når
der holdes arrangementer.
Midt v. Jørgen Astrup
Arrangementer:
 Generalforsamling
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 25 års jubilæum blev holdt grundlovsdag med 50 deltagere
 Besøg fra kødkvægsregion Midt/Øst
 Torben Jensen havde åbent hus ved Kødkvægets Dag sammen 5-6 andre besætninger
 Dyrskuer i Gammel Estrup, Horsens og Landsskuet
 Besøg på Ålestrup Slagteri
Antallet af medlemmer er lidt vigende, vi er 55 i øjeblikket.
Syd v. Andres Lassen
Generalforsamling og jubilæum 48 deltagere
Dyrskuer i Åbenrå og dyrskuer med fint antal Simmentalere udstillet
Sommerfest
Julefrokost blev desværre aflyst
Antallet af medlemsblade er ændret fra 4 til 3 årlige udgivelser. Den kommer fremover kun på mail.
Vi er på 43 medlemmer nu.
Øst v. Jesper Skovgård
Arrangementer:
 Generalforsamling med et besætningsbesøg
 Roskilde dyrskue
 Sommerudflugt
44 medlemmer.
Fyn v. Henrik Sørensen
Arrangementer:
 Generalforsamling
 Dyrskue i Odense
 Sommerfest
To nye medlemmer i bestyrelsen.
3.
Opfølgning på beslutninger fra sidste års møde
Bestyrelsen har planlagte følgende:
Sociale arrangementer
Tur for medlemmer til Berlin nu og senere en mere social tur rundt i Tyskland.
Besætningsbesøg - Sommertræf
Ideen med flere besætningsbesøg kan kombineres med genoplivning af et sommertræf, hvor der
inkluderes et eller flere besætningsbesøg.
Bestyrelsens forslag om sommertræf midt i juli 2016 blev præsenteret. Der er planer om en lørdag
i juli med besøg hos Henning Hansen kombineret med nogle faglige, sociale og kulturelle
begivenheder. Mulighed for overnatning. Tanken er, at afholde det i samarbejde med
lokalforeningen.
Der var stor opbakning til ideen om sommertræf. Det skal gå på skift mellem lokalforeningerne, for
eksempel året efter generalforsamlingen har været afholdt i området.
PR og dyrskuer
Det er meget væsentligt, at lokalforeningerne sikrer, at der altid er en informationsstand på de
lokale dyrskuer.
Samarbejdet om generalforsamling

2

Det er en god tradition, at hovedforeningens generalforsamling holdes i samarbejde med
lokalforeningerne. I 2016 holdes generalforsamlingen lørdag den 22. oktober i Øst.
Medlemsblade
Der sendes et antal blade til hver lokalforening af hvert nummer. Hensigten er at de uddeles på
dyrskuer m.m.
4.
Styrkelse af samarbejde mellem lokalforeninger og Dansk Simmental
Nye medlemmer
Det blev foreslået, at hovedforeningen laver præsentationsmateriale, som lokalforeningen kan
sende til nye medlemmer af lokalforeningen. Hensigten er, at de nye medlemmer i af
lokalforeningen også skal tilbydes medlemskab af Dansk Simmental.
Materiale til dyrskuerne
Medlemsblade kommer fortsat fire gange årligt til lokalforeningerne direkte fra trykkeriet.
Det blev besluttet, at der laves en bestillingsseddel, som lokalforeningerne kan anvende når de
skal bestille dyrskuemateriale. Der er ønske om følgende materiale:
- Bannere
- Billedere af tyre
- Aktuelle insemineringstyre
- Præsentationsfolder om Dansk Simmental
o Kontakt info til foreningen
o Lokale kontaktpersoner
- Omslag, hvor bilag kan samles
- Klistermærker
Jane sender bestillingsliste til lokalforeningsformændene. Bestilling sker ved returnering af udfyldt
bestillingsliste.
Fælles arrangementer
Der kan med fordel udformes en drejebog for samarbejdet om generalforsamlingen.
Information om hvad der sker

Det vil være meget positivt med små historier og billeder på hjemmesiden om, hvad der sker i
hovedforeningen, f. eks. et par billeder af tyrene på Ålestrup.
Måske vil historier fra de lokale medlemsblade i nogle situationer være aktuelle for hele landet.
Forslag om at aktive avlere kan få dyr gratis på salgslisten.
5.
Næste møde
Der er øget behov for fællesmødet fremover, fordi der ikke mere automatisk er sammenfald
mellem bestyrelsesmedlemmer i lokalforeningerne og Dansk Simmental.
Mødet holdes lørdag den 7. januar 2017 kl. 13.00. Start med frokost kl. 12.30.
6.
Eventuelt
Bestyrelsen har kort drøftet Dansk Simmentals struktur. Der er enighed om, at strukturen er god
nok, men flere af udvalgene er ikke bemandet tilstrækkeligt. Der er behov for flere, der vil gøre en
indsats for foreningen.
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Især udvalgene for PR og dyrskuer har behov for et par medlemmer mere.
Brugsplanen, som optrykkes i medlemsbladet indeholder flere tyre, som der ikke er mere sæd af.
Problemet er, at nogle tyre bliver udsolgt hurtigt hos nogle inseminører, mens der ligger et lager
hos andre inseminører i lang tid. Det vil være en fordel, hvis sæden kan omfordeles mellem
inseminører.
Det blev drøftet, hvordan man bedst muligt kan være med til at øge sikkerheden i avlsarbejdet. Så
mange som muligt bør være med til, at sikre flere indberetninger af løbninger, vægte m.m.
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