
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 29/8-2015 KL. 11.00 
HOS KARINA VISTISEN 

 
Tilstede:  Ole Wienecke, Niels True, Niels Jørgen Andersen,  

Svend Hansen, Karina Vistisen 
 
Afbud fra:  Asge Nilsson, Werner Månsson  
 
Referent : Karina Vistisen 
 

 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 
Der er ikke arbejdet på billigere DNA prøver – Lene Jacobsen kontaktes.      
Ellers ingen kommentar til referatet der hermed er godkendt.      
 
 

 Meddelelser fra formanden       
              Siden sidst 
  Marie Eliasen udtræder af bestyrelsen og Niels True indtræder i Marie Eliasens 
  sted. 
 
              Regionsbestyrelser  
 Der er sket ændringer i Region Øst bestyrelse efter Fællesdyrskuet i Roskilde. 
 Svend Hansen, Anette Munk og Mette Munk har besluttet at forsætte frem til 
 næste generalforsamling. 
 Der er opretholdt god aktivitet i regionen med stævner og hoppe kåring på 
 baggrund af gode hjælpere. 
 
              Bent Jessen 70 år og Else Klinge 85 år 
 Ole tager hånd om ovennævnte runde fødselsdage. 
 
 Indbydelse til internationalt møde i Verden, Tyskland  
 Den 17. og 18. oktober deltager Ole Wienecke og Niels Jørgen Andersen i 
 internationalt møde i Verden, Tyskland. 
 Ole W. gennem gik programmet, lyder spændende. 
 Ole W. har videre sendt problemet med myotoni – avlshingst der bærer genet 
 er på EU-hingsteliste – og vi kan ikke gøre noget p.t. 
 Drøftede muligheden for, at oplyse hoppe ejere om DNA-test, der har ifolet 
 med hingsten, eller hoppe ejere der ifoler afkom efter hingsten. 
 
  

 Meddelelser fra stambogsudvalg 
 Eliteansøgning 
 Elmholts Isabella NFB 1571 er tildelt elitestatus. 

 
 

 Evaluering af kåring 
Begge regioner har afholdt hoppe/vallak kåring – veltilrettelagte og gennemførte. 
Springafdelingen blev aflyst p.g.a. for få tilmeldte – indbetalt gebyr er returneret. 
 
Det blev debatteret om der forsat skal afholdes hoppe / vallakkåring i begge 
regioner – med hensyn tagen til det forventede fald i fremstillede dyr, samt 



rimeligheden i at regionerne enten afholder en hoppe/vallakkåring eller 
hingstekåring. 
 
 
 

Betaling for bokse, der ikke bruges (forening/region) 
Regionerne ønsker at få tildelt bokspengene fra tilmeldingsgebyret til 
hoppe/vallakkåringen – Vi afventer regnskab fra kåringen inden vi beslutter. 
 
Kåringstidspunkt (før Landsskuet)?                                                                                                                     
Kåringstidspunktet fastholdes i weekenden i uge 28. 
  

 Myotoni – handlingsplan opsummering 
Der er forsat registreret 89 mulige bærer af genet. 
Der er ikke indsendt prøver gennem foreningen siden hingstekåring. 
Vi overvejede mulighederne for at informerer ejere af de 89 mulige bærer af 
genet – således der ikke kommer flere bærere af genet. Medlemmer, der har 
kårede ponyer i risikogruppe kunne tilbydes gratis testanalyse. 
 
 

 Temamøde 
Det overvejes – regionerne er gode til at afholde arrangementer. 

 

 Meddelelser fra arrangementsudvalg  
          Materialprøve 1 dags  

Ud af i alt 20 stk. tilmeldte til 1-dags materialprøve er der tilmeldt 5 New 
Forest Ponyer - 4 hingste og 1 hoppe. 

  Udholdenhedstesten blev debatteret. 
 Karina er racerepræsentant. 
 Svend bestiller dækkener. 
 Niels Jørgen sørger for rosetter. 
 

Generalforsamling 2015  Sted og tidspunkt 
Generalforsamlingen afholdes den 21. november 2015 – i region vest. 
Niels Jørgen finder et passende sted der ikke koster for meget. 

   
Forslag til vedtægts-/regelændringer? 
Blev debatteret og vi fremsætter ændringsforslag. 
  

  Hingstekåring 2016. Sted, dato og dommere 
 Vi afventer generalforsamlingen for at høre medlemmernes ønsker. 
   

 Meddelelser fra markedsføringsudvalg (Anette) 
I region øst udsender nyhedsbreve, ringer til medlemmer for at få deltager til 
deres arrangementer. 

 
Vores ”gamle” brochure ligger i pdf version dog mærket ”vest” – den opfriskes 
og ændres til at dække hele foreningen? 
 
Mulighed for at genoplive vores ”gamle new Forest rapport” som et elektronisk 
nyhedsbrev blev debatteret. 
 



 

 Meddelelser fra kassereren om foreningens økonomi (Bent) 
     Budgetopfølgning 
 Medlemsfordeling: 
  65 aktive 
  35 Familie 
  73 junior 
 

Bent Jessen har holdt ferie og ikke været muligt at træffe op til 
bestyrelsesmødet. 
Efter bestyrelsesmødet blev afholdt er Bent hjemme igen og vil gøre 
regnskabet op omkring afholdelse af hingstekåring og hoppe/vallak kåring når 
alle bilag hertil er fremsendt til Bent og vores andel af hingstekåring er 
modtaget fra DSP. (sidstnævnte er modtaget efterfølgende) 

 
 
 
   Medlemsnumre? - Medlemskartotek? (jubilæer o. lign.) 

Muligheder blev debatteret – det er unægtelig en nødvendighed med et 
medlemskartotek, efter som det efter hånden ikke er til at huske, hvornår de 
forskellige avler har startet deres stutterier. Flere stutteriers jubilæum er lige 
om hjørnet. 
Flere medlemmer har efterspurgt et medlemsnummer til brug i forbindelse 
med f.eks. tilmelding til dyrkuer etc. Enighed om, at kassererens opgave ikke 
skulle kompliceres. 

      

 Rosetten (Asge) 
   Ingen meddelelser 

 

 Regionerne  
           Championater og Medaljeridning. 
 Dommer til championater i Øst og Vest er på plads 

   Medaljer og plaketter 
Regionerne bør / opfordres til at kontakte Asge (der ligger inde med en liste 
over beholdninger af medaljer og plaketter etc.) inden der bestilles nyt hjem. 
Regionerne anmodes om at medaljer og rosetter bliver gjort så ens som 
muligt. 

           Kommende arrangementer i Regionerne, herunder datoer 
 Championater står lige for døren 
 19. sep. 1 dags materialprøve 
 3. okt. Championat i Vest 
 17. – 18. okt. Championat i Øst 
 17. – 18. okt. Internationalt møde i Verden 

21. nov. Generalforsamling 
 

 EVT 
Regionerne opfordres til at lave oplæg til mere retfærdighed i de små ride-
klasser. Små ride-klasser bør fremover bruge Out-reglerne. 
 
Region Øst ansøger om tilskud til Roskilde Dyrskue på 3.000,- kr. Bestyrelsen 
mener det er et regionsanliggende.  
 



Økonomien i vores arrangementer blev debatteret. Brugerbetaling er vigtigt 
således det f.eks. ikke bliver junior rytteren der gennem sit kontingent der 
”betaler” for avlernes kåringer. 
 
Medlemsskaber betales med dankort via hjemmeside. Det er altid vigtigt op til 
arrangementer, at medlemslister er opdateret. Regionerne vil nu efterfølgende 
få tilsendt kopi af indbetalinger, så de selv kan holde sig ajour med betalte 
medlemsskaber. 
 
Ligeledes blev historik omkring afviste hingste ved kåring debatteret.  
Praksis i dag i en elektronisk tid kan resultere i, at beskrivelser af en afvist hingst 
er forsvundet når der foreligger dokumentation for kastration og vallakken så 
f.eks. har opnået kåring i 1. klasse. Fremadrettet vil alle beskrivelser blive sendt 
til Hestekontoret, ikke kun på de avlsgodkendte/kårede. 
 
 


