Bestyrelsesmøde i Dansk Simmental
5. november 2021 kl. 17.00
Hos Steffen Andersen, Engebækgårdvej 40, 7260 Sønder-Omme

Bestyrelsesmøde referat
1. Konstituering
a. Formand
Jens Høgh genvælges til formand
b. Næstformand
Lars Nielsen vælges til formand
c. Dyrskue udvalg
i. Ansvar for landsskuet og kødkvægsskuet
Kristian og Lars
ii. Kontakt personer til de lokal skuer.
Kristian og Lars
d. PR udvalg
i. Ansvar for Facebook, hjemmeside, materiale til dyrskue.
Kristian, Julie og Lars N.
e. Udvalg for sæd import
i. Målsætning 2 tyre hver 6 mdr. De skal i bladet i september og marts.
Per og Jens
f. Udvalg for sæd hjemmemarked
Udvælgelse af tyre, opfølgning og tovholder for elite listen.
Steffen, Per og Lars

g. Aktivitetes udvalg.
i. Ansvar for arrangementer i foreningen.
Målsætning 2 social 1 faglig pr år
Kristian og Jens
h. Medlem der varetager Dansk kødkvæg
Per
i. Medlemmer der varetager europæisk og verdens organisation for simmental.
Kristian og Steffen
j. Medlemmer der er samarbejder med redaktør om bladet.
Steffen
k. Medlemmer der har ansvar for salg af sæd eksport.
Jens og Steffen
l. Medlem der har ansvar for nav
Kristian
m. Sekretær
Lars K.
n. Kasser
Karin

2. Gennemgang af punkter fra generalforsamling
a. Opfølgning på aktive avlsbesætning
Per følger op med Søren Kørup Christensen
b. Avlsrådgiver
SEGES kontaktes og der aftales et møde om hvad de kan tilbyde og hvilket behov vi har.
Jens foreslår møde Viking og SEGES
c. Budget for 2022 af aktiviteter og arrangementer
Per finder ud af hvad det går ud på.
d. Status på genomisk selektion
Jens ringer til Henning for at høre om han ved noget.
e. Mulighed for s indeks på elite listen.
S indeks bliver ikke sat ind på listen, den står på stamtavlen.
f. Udvalg og økonomi til 50 års jubilæum
Tovholdere på opgaven er Lars og Kristian
g. Spørgsmål vedrørende økonomi til 50 års jubilæum
3. Økonomi
Liste over faktura´er er lagt op på drevet sammen med balancen.
4. Nyt fra avlsudvalg og generelt nyt vedrørende avl
a. Eliteliste
i. Status
Den skal i gang, Steffen får flere mere avlere med.
ii. Opdateringer af stamtavle efter ny indeks kørsel
Det optimale er at vi får en opdateret stamtavle når kalven får et s-indeks. Gerne
ved fødsel, når der er s-indeks og ved 200 dages vægten.
b. Tyske tyre
Kristian siger at de nok skal få lavet noget.
5. Dansk Kødkvæg
To siders artikel om Anders Elmholt vil blive brugt i Dansk Kødkvæg´s blad.
6. Internationalt samarbejde
a. Europæisk og verdens Simmental samarbejde
Kristian og Steffen er først lige meldt til, så ikke noget nyt.
b. NAV
Kristian siger at der ikke kommet noget, andet end at der kørt en kørsel.
c. Dyrskue i Tyskland
Vi er blevet inviteret derned den 30. oktober, men der var ingen som havde mulighed for
det. Vi skal være bedre til at skrive tilbage og sige tak.
7. Blad
Julie vil gerne have en brugervejledning til Elitelisten og de tyske tyre.
Steffen uploader billeder han har liggende.
Der skal laves en tekst hvor en del af spørgsmålene fra generalforsamlingen skal rundes af.
8. Hjemmeside
Lars laver oplæg og tager en snak med Kristian og Lars
9. Facebook

10. Dyrskuer
Afventer..
11. Kommende arrangementer
a. Møde med lokalforeningerne
Mønsted kro bliver booket til møde den 8. januar. 2022
Lars inviterer lokalforeningerne og udsender dagsorden
b. Avlsudvalgsseminar
Vi skal finde ud af hvad seminaret skal handle om, derefter booker vi Anders Fogh. Han er
en travl mand og booker vi i denne måned har han først tid til marts 2022.
Steffen booker Anders Fogh.

12. Eventuelt
Det blev vedtaget at der bliver givet 1200 kr. til forplejning i privat hjem ved bestyrelsesmøder.

