
Referat af bestyrelsesmødet den 29. januar 2017 kl. 11.00 hos  

Fritz Hansen og Lene Lange, Strandager 87, Lumby Strand, Odense N. 

 
Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde. 

 

Meddelelser fra formanden 

Siden sidst 

Endelig konstituering af bestyrelsen og udvalg mv. 

Formand Karina Vistisen, Næstformand Niels True, Sekretær Jytte Madsen/Bertine Davelaar, 

Medlem Lene Thaulow, Region Vest Niels Jørgen Andersen, Region Øst Tom Petersen/Sisse Dahlin 

Udvalg: Stambogsudvalg, Formanden og Jytte Madsen.  

Arrangement udvalget Formændene for Øst og Vest samt formanden for hovedbestyrelsen. 

Markedsførings udvalg Sisse og Niels True. 

Fastsættelse af bestyrelsesmøder mv. i 2017 

d. 25-3 ved Niels True, d. 17-6 ved Karina, d. 19-8,d.14-10 og d. 18-11 (generalforsamling). 

Jubilæer i 2017 

Horsemosen 50 år, Hilda og Niels Erik Nielsen 35 år, Niels Jørgen Andersen 35 år. 

Der uddeles ved 25 og 50 års jubilæum en platte. Fra 10 års jubilæum +5+5+5..+5osv. Uddeles 

der blomster. 

 

Meddelelser fra Stamborgsudvalget (Jytte og Karina) 

Referat fra mødet i landsudvalget og Stambogsudvalget den 7. dec. 2016, Referatet kan læses på 

landscentrets hjemmeside. Landsudvalget har fået et bedre regnskab i 2016, Der udvikles en app til 

hesteholder, hesteloven lempes. 

Hingsteliste 2017 og brev til hingsteholdere. 

Karina Skriver ud til hingsteholder. For at komme på hingstelisten skal ejer være medlem. Der 

koster 400 kr. at komme med på listen.  

Gennemgang af bedækkede hopper 2016. 

Der er to hopper der foler i år, som man skal være obs. På iht. GW %. 

 

Meddelelser fra Arrangementsudvalg 

Evaluering af generalforsamling. Der nævnes at der var en god stemning, med en god tone. Der er 

vedtaget ændringer i forslag 10,11 og12. Reglerne ændres og Niels opdaterer hjemmesiden 

Heste Kongres i Kolding. Meget interessant, klart noget medlemmer kan anbefales at deltage i. De 

sigter på at nå praktikkerne, frem for teoretikerne med deres foredrag. 

Hingstekåring 2017 – opgavefordeling. Jf. egne notater, opgaverne er fordelt. Vi ønsker det skal 

foregå i følgende rækkefølge, løs i ridehal, fastbund, op rangering. Der er en vandre pokal for 

bedste hingst, bedste treårshingst, bedste kårede til opdrætter, årets hingst.  

 

Dyrskuer 2017 – ærespræmier, Foreningen giver som udgangspunkt til Odense, Roskilde og    

                           Herning 

   – dommere, Roskilde Lene Grimbühler; Herning Christina Rasmussen og Milton             

     Nielsen, Odense finder selv. 

   -racerepræsentanter, Herning: Mie Skovgaard, Roskilde: Sisse Dahlin, Odense Lene         

    Lange 



Hoppe og vallakkåring 2017 – hvor og hvornår. Afholdes i vest d. 8. juli Seneste tilmelding 15. juni. 

I 2017 afholdes Hoppe/vallakkekåring i Øst. Der bestræbes at holde det mod øst i Vest og mod vest 

i Øst. 

Materialprøve for hingste 2017 – Fælles endagsmaterialprøve  

Temamøder – dommermøde / dommer uddannelse – gode emner efterlyses 

Iht. dommer er der ingen ændringer. Af Gode emner til temamøder nævnes Jonny Sørensen, og Den 

balancerede ekvipage - Hvilken betydning har rytterens vægt? v/dyrlæge Mette Uldahl, Vejle 

Hestepraksis 

 

Meddelelser fra Markedsføringsudvalg 

Annoncering af arrangementer. 

Annoncemateriale 

Brochure. Der er trygt brochurer, som skal med på skuerne. Brochuren ønskes oversat til engelsk. 

 

Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi 

Budget 2017 Gennemgået og godkendt 

Udbetaling af tilskud til regioner for 2017. Som udgangspunkt udbetales der 35. kr. pr. medlem til 

regionerne. Vi afventer regionernes regnskab inden der påtænkes at udbetale et evt. ekstra tilskud 

til junior medlemmer.  

 

Hjemmesiden 

Hovedhjemmesiden. Bestræbes at holde den opdateret. Bestyrelsesmedlemmer kommer på med 

billede. Forældede annoncer ønskes fjernet fra siden, dette gældende både for salgs- og 

stutteriannoncer.  

Regionshjemmesider – Facebook 

Nyhedsbrev – eller en løbende opdatering på hjemmesiden Udsendes efter behov. 

 

”Bestyrelsen orienterer” til medlemmer – hvor ofte ?  

Udsendes efter behov. 

 

New Forest Rosetten (Asge) 

Orientering og uddeling af præmier til Regionsgeneralforsamlingerne.  

 

Regionerne 

Regionsgeneralforsamlingerne. Region vest d. 2. marts og region øst 7. marts 

Orientering om arrangementer – dem der er afholdt og dem der kommer. 

Samarbejde med andre avlsforbund. Der ønskes kun samarbejde med andre avlsforbund ved behov. 

 


