Dansk Simmental – Resume af bestyrelsesmøde
Tid:
Sted:
Deltagere:
Afbud:

Torsdag den 18. april 2013 kl. 12.00
LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens
Torben Jensen, Henning Hansen, Jesper Jensen, Henrik Sørensen, og Jørgen
Skov Nielsen
Birgit Jessen og Jane Buck

Dagsorden:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Referat af sidste møde
3. Meddelelser
4. Logo og designlinje
5. Hvervekampagne
6. Hjemmesidens funktionalitet
7. Opfølgning på øvrige indsatsområder fra visionsdagen
8. Landsskuet
9. Nyt fra Avlsudvalget
10. Økonomi – aktuel budgetopfølgning
11. Næste møde
12. Eventuelt

Referat

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Jakob er stoppet som skribent for Dansk Simmental.
Artikler, der kommer udefra til medlemsbladet bliver fremover set igennem af en
medarbejder hos Give Bogtryk.
Dagsorden blev godkendt.
2. Referat af sidste møde
Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser
Torben har deltaget i redaktionsmøde hos Give Bogtryk i dag. Vi kører med uændret
design i dette nummer.
BoviDenmark har eksporteret cirka tyve kvier.
Henning har ikke fået tilbagemelding fra det svenske firma, som eksporterer Simmental til
Rusland. Der er eksporteret et læs dyr af forskellige racer til Tjekkiet.
Landsskuet holdt formøde om sommerens Landsskue med raceforeningerne forleden dag.
Landsskuets ledelse lagde op til at alle påtager sig et ansvar for en problemfri afvikling af
udstillingen.
Der bliver åbnet for, at alle udstillere kan tilmelde krydsningsdyr. Der laves to klasser, den
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ene 50 procent kødkvæg og 50 malkekvæg, den anden kan være krydsning af alle
kødracer efter eget valg.
Der er obs på at lydanlægget skal virke bedre, end det gjorde sidste år.
Igen i år kan man komme med dyrene om tirsdagen.
Der er planlagt en ”oplevelsesudstilling” med kødkvæg, det er efterspurgt af Landsskuets
besøgende.
Tredje etape af Salmonellahandlingsplanen startes op den 15. juli. Det betyder, at landet
deles op i nogle regioner, som pålægges forskellige restriktioner afhængigt af udbredelsen
af Salmonella.
Simmental Ungdom besøgte Jesper Jensen i lørdags. Henning fortalte om dyrskue og
udstilling. Der var desværre kun otte deltagere. Generelt er det svært at samle unge
mennesker til arrangementerne.
I SamMarks notering er nævnt, at krydsninger med Limousine og Charolais afregnes med
500 kr. ekstra. Henning tager kontakt til SamMark for at få ændret teksten, så den bliver
lidt mere raceneutral.
En offensiv overfor kalveproducenterne blev diskuteret.
4. Logo og designlinje
Det nye logo er godkendt.
Designlinjen blev godkendt.
5. Hvervekampagne
Det blev besluttet, at arbejde videre med hvervekampagnen.
Der sendes brev ud til ejere af Simmentalkvæg, der har mere end tre dyr.
Formanden står som underskriver af brevet.
Det blev besluttet, at følge op på de udsendte breve med en phoner.
Der sendes ud til i alt 1.100 adresser. Der sendes ud i tre etaper 300, 400 og 400 adresser
fordelt på områder.
6. Hjemmesidens funktionalitet
Den tekniske funktion er kraftigt forbedret.
Det kniber stadig med, at få nyheder på hjemmesiden. Nogle af de faste oplysninger er
forældede.
Jørgen vil forsøge, at forsyne Søren med flere nyheder til hjemmesiden.
Der skal laves en tilmeldingsfunktion, som skal ligge midt på hjemmesiden. Der skal
genereres en mail til Birgit.
7. Opfølgning på øvrige indsatsområder fra visionsdagen
Hovedtrækkene fra visionsdagen skrives ind i en præsentation, som kan lægges på
hjemmesiden. Jørgen følger op.
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8. Landsskuet
Michael Robson bliver dommer. Niels Henrik har givet tilsagn om at være oversætter og
assistent. Jesper spørger Simmental Ungdom om de vil stille en assistent til rådighed.
Vi skal have fulgt op på, hvad vi har af materiale til dyrskuerne.
- Tyreoversigten, ajourføres og genoptrykkes i 150 stk. Jørgen følger op
- Tyreplakater trykkes af tyrene Charlie, Gordon, General og Guide. A2 format. 5 sæt
til lokalforeningerne + to sæt ekstra. Jørgen følger op.
- Krydsningsbrochuren optrykkes i 300 eksemplarer. Jørgen følger op.
- Der skal laves flere vejrbestandige bannere med koen. Ud over koen, skal der stå
Dansk Simmental og hjemmesideadressen. Henrik følger op og kontakter Jane.
- Hvervebrochuren skal med ud til lokalområderne.
Materialet skal være ude hos lokalområderne senest den 15. maj.
Fest
Torben Brander leverer mad. Birgit er tovholder på festen.
Annonce og tilmelding skal i næste nummer af medlemsbladet.
Telt er aftalt.
Ærespræmiesponsorer
Henning ringer til Orla Hansen, Hornsyld Købmandsgård, Give Avis.
Jørgen spørger Ad Hoc House.
Karen og Jørgen Astrup har kontakt til Topdanmark.
Standen
Skal males om tirsdagen.
Tilskud til udstillere på Landsskuet
Nye udstillere får tilmeldingsgebyret for første dyr betalt af Dansk Simmental.
Der ydes et transporttilskud på 300 kr. pr. dyr til udstillere fra øst for Storebælt.
Det skal lægges på hjemmesiden nu. Jørgen følger op.
Det skal markeres i en lille faktaboks i medlemsbladet. Torben følger op.
9. Nyt fra Avlsudvalget
Der er produceret Y-vik af Filius og General, mens der er X-vik til rådighed af Guide.
Sæden af Guide udleveres nu.
Der er møde i udvalget den 3. maj.

10. Økonomi – aktuel budgetopfølgning
Aktuel budgetopfølgning blev kort omtalt af Torben Jensen. Bestyrelsen tog orienteringen
til efterretning.
Henning er inviteret til møde i Brno til europæisk Simmentalmøde. Bestyrelsen
accepterede, at betale Hennings omkostninger i forbindelse med mødet. Dansk
Simmentals relationer til de forskellige internationale Fleckvieh- og
Simmentalorganisationer blev kort drøftet.
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11. Næste møde
Næste møde holdes fredag den 6. september kl. 10.00 i LandbrugetsHus.
12. Eventuelt
Der er cirka 20 tilmeldt turen til Sverige. Målet er cirka 35 deltagere. Der er sidste frist for
tilmelding den 1. maj.
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