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

Fredag den 7. marts 2014 kl. 11.00
LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens
Torben Jensen, Henning Hansen, Henrik Sørensen, Jane Buck, Mikael Hollænder,
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
Godkendelse og opfølgning på møde med lokalforeningerne
Meddelelser
Økonomi, herunder annoncer på hjemmeside og i medlemsblad
Nyt fra avlsudvalget
Endelig aftale om profiltøj
Udstillinger
a. Landsskuet
b. Roskilde
c. Fyn
d. Lokale skuer
e. Bånd, PR materialer m.v.
9. Medlemsblad og hjemmesiden
10. Tur til Tjekkiet
11. Eventuelt

Referent
1.
Velkomst og godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2.
Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
3.
Godkendelse og opfølgning på møde med lokalforeningerne
Vi afventer lokalforeningernes generalforsamlingers behandling af evt. ændret foreningsstruktur.
4.
Meddelelser
Årsstatistikken viser, at Simmental ligger lidt lavere end flere andre racer for kalve født uden hjælp
og procent dødfødte kalve. Den beslutning, som vi tog for et par år siden, vedrørende ændret
vægtning i S-indekset, med mere vægt på fødsel og kælvning, vil sikkert ændre dette forhold.
Sædsalget til malkekøer er faldende for Simmental. Blåhvidt kvæg er en meget hård konkurrent,
fordi racen har fået et meget positivt ry hos mælkeproducenterne.
Årets Avler blev desværre ikke Hans Peter Hansen, som var indstillet fra Dansk Simmental.
Der er ansat en ny driftsleder på Ålestrup Avlsstation, han starter den 1. april.
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Jørgen følger op på foreningens varemærkeregistering.
5.
Økonomi, herunder annoncer på hjemmeside og i medlemsblad
Der er besluttet at indgå aftale med Øernes Revision om revision af regnskabet, niveauet er
”assistance med regnskabsopstilling.”
Balancen for 1. juni – 4. marts blev gennemgået.
Det blev besluttet, at balancen fremover skal holdes op mod det oprindelige budget. Desuden skal
vises et korrigeret budget/forventet regnskab i rapporteringen.
Det blev besluttet, at undersøge mulighederne for en gang årligt, at søge efter nye Simmentalbesætninger, som opfølgning på hvervekampagnen.
Det blev besluttet, at udsende medlemsbladet som B-post.
Listen over modtagere af medlemsbladet skal gennemgås på næste redaktionsudvalgsmøde.
Det blev besluttet, at forsøge at sælge bannerreklamer til hjemmesiden. Jørgen tager kontakt til
TM-partner vedrørende samarbejde om salg af annoncer. Der tilbydes et standard link fra
Dansksimmental.dk til annoncørens hjemmeside.
Redaktionsudvalget drøfter salget til medlemsbladets annoncer på næste møde med Søren
Grunnet.
6.
Nyt fra avlsudvalget
Udvalget holdt møde i starten af februar, hvor der ikke blev ændret på brugsplanen. Der blev heller
ikke godkendt nye ungtyre.
Rammerne for køb af kalve til individprøven er drøftet på et avlsudvalgsmøde i dag. På mødet blev
det besluttet, at stoppe den generelle udsendelse af KUP breve. Udvalget vil i stedet finde emner
til køb på grundlag af lister over potentielle emner. De første emner udpeges på næste
avlsudvalgsmøde i maj. Det forventes ikke, at der skal købes særlige mange kalve, fordi der i
øjeblikket er tilmeldt relativt mange kalve til afprøvning.
7.
Endelig aftale om profiltøj
Det er endnu ikke lykkedes, at få en endelig aftale på plads.
Webshoppen er desværre ikke åben endnu. Vi informerer på hjemmesiden og linker til doasalg.dk.
Birgit følger op på, hvordan restlageret af slips og kasketter kan afsættes. Det øvrige restlager
tages med til Landsskuet, hvor det søges solgt.
8.
Udstillinger
a.
Landsskuet
Opgavelisten blev gennemgået.
Afviklingen af championkonkurrencen, herunder evt. udpegning af reservechampion, blev drøftet.
Det blev besluttet, at fortsætte uændret.
Sekretariatet laver nye ærespræmiekort.
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Det blev besluttet, at lave et banner der er 4 * 1,5 meter, med Simmental køer og logo. Desuden
laves 5 roll ups. Endelig skal laves et banner, af samme størrelse som vi fik lavet sidste år. Der
skal stå Dansk Simmental på alt materiale. Der laves tyreplakater af: Erasmus, Hans og Hancock.
Der laves seks sæt, husk www.dansksimmental.dk og tyrens navn på plakaten.
Sekretariatet og Give bogtryk laver materialet. Jørgen følger op.
Torben har aftalt leje af telt med Søren Hauge.
Mad bestilles evt. ved Torben Brander.
Henning finder, i samarbejde med avlsudvalget, en dommer fra Storbritannien.
b.

Roskilde

c.

Fyn

d.

Lokale skuer

e.
Bånd, PR materialer m.v.
Der gives en ærespræmie pr. fulde ti dyr. Værdien er 1.000 kr. i Herning, Odense og Roskilde,
mens værdien er 800 kr. ved de lokale skuer.
9.
Medlemsblad og hjemmesiden
Indholdet i medlemsbladet blev diskuteret. Der er enighed om, at det faglige indhold er på et fint
niveau. Der kan med fordel bringes mere foreningsstof. Det blev besluttet, at Jane fremover laver
et besætningsportræt til hvert nummer.
10.
Tur til Tjekkiet
Henning gennemgik programmet for turen.
11.
Eventuelt
Fremover skal der sendes en opfordring til indsætterne af kalve om at skrive i medlemsbladet, i
stjernekikkerten, umiddelbart efter at kalven er indsat.
Der kan evt. holdes sommerarrangement hos Mogens Hansen, Lolland.
Initiativer i forbindelse med foreningens 40 års jubilæum blev diskuteret. Emnet tages op igen på
næste møde.
Næste møde holdes torsdag den 8. maj kl. 10.00 i LandbrugetsHus.
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