FÆLLESMØDE DANSK SIMMENTAL OG LOKALFORENINGER
LØRDAG D .4 JANUAR 2020 KL.12.15
MØDESTED GLEJBJERG FRITIDSCENTER
STADIONVEJ 2A 6752 GLEJBJERG

Til stede: Dansk Simmental bestyrelse
Dansk Simmental Nord bestyrelse
Dansk Simmental Syd bestyrelse
Dansk Simmental Midt bestyrelse

1.FROKOST
2.ORIENTERING FRA HOVEDFORENINGEN
Velkomst ved Michael Hollænder

3.ORIENTERING FRA LOKALFORENINGERNE
Orientering fra Nordjylland
60 medlemmer
Persondataforordning ok
Deltaget i flere nordjyske dyrskuer.
Forårsarrangement bliver erstattet med et besøg på Himmerlandskød.
Kerstin orienterede om besøget på Himmerlandskød og inviterede andre foreninger med. Hun sender
materiale til sekretæren og han sender det på facebook og hjemmeside.
Efterårsarrangement Besøg på en gedefarm, derefter besøg hos lokal simmental avler. Derefter buffet.
Orientering fra midtjylland
64 medlemmer
4 arrangementer
2 sociale
Bustur til Fur, ca 40 deltagere.
Julefrokost
1 generalforsamling inkl. besætningsbesøg
1 faglig arrangement, Holsted slagteri og besøg hos Michael.
Udgiver 3 blade. Har snakket om at sende det pr. mail men beholder papirversionen.
Deltager i diverse dyrskuer
Orientering fra Sønderjylland
42 medlemmer
Sender 3 blade ud.
Går lidt retur på medlemssiden

Åben hus i april og det var godt besøgt.
3 dyrskuer Horsens, Aabenraa og Ribe
Besætningsbesøg ved tysk besætning plus besøg i Flensborg

Sjælland har meldt fra.
Fyn har ikke meldt tilbage.
4. MATERIALE TIL LOKAL DYRSSKUER
Der findes nogle mapper med forkerte oplysninger og Nord efterlyser labels til at rette
oplysningerne.
Henning vil gerne have en melding fra lokalforeningerne hvor mange blade de skal bruge til
dyrskuer.
Midt vil gerne have 5 blade sendt ud til formændene automatisk. Henning siger at formændene
skal skrive til ham, så sørger han for at de får dem.
Referater vil blive lagt på hjemmesiden igen, men i en slanket for i forhold til persondataloven.
Lars laver labels til brochuren.

5.SAMARBEJDE OM AT FÅ UDDANNET NOGLE NY DOMMER
Hovedforeningens efterlyser input til dommerkursus.
Henning har en ide om hvordan det skal bygges op.
1 dag med teori
2 dag med praktik i en stald
3 dag eksamen på et dyrskue
Stemningen var positiv og Sønderjylland vil prøve at få dyrskuet i Aabenraa med på ideen.

6. Åben hus arrangementet
Skal vi lave forskellige datoer i 2020 for åben hus?
Henning ville gerne vide hvornår det passer lokalforeningerne at holde. Send en dato til
bestyrelsen, så prøver vi at arrangerer dette.

7.EVT
Kerstin spørger om det er muligt at få en tilbagemelding på de forespørgsler der kommer på dyr til
udlandet.
Henning siger at han har haft svært ved at overkomme at melde tilbage til alle dem som kontakter
ham.
Medlem synes det er svært at arbejde med SEGES, og vil gerne have at bestyrelsen til at banke
dem oven i hovedet. Alle har deres egen historie om besvær med SEGES.

