
REFERAT BESTYRELSESMØDE 5/5-2016  KL. 11.00 
HOS LENE JACOBSEN 

 

 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 
Godkendt. Fremover skal rettelser og kommentarer være sekretær i hænde 
indenfor en uge. Når de er tilføjet gives grønt lys til offentliggørelse. 

           

 Meddelelser fra formanden (Karina)     
31 aktive, 26 familie, 33 junior, 12 æres, 7 øvrige. 

              Siden sidst 
Ny formand i England - Suzanne Kempe. Brev til ny og afgående 
(sekretærerne). 
Nyhedsbrev udsendt. Manglende indhold for rytterne? Annette 
Munk spørges til hvilket indhold der menes. 
Ny EU-forordning kræver umiddelbar adgang til hestepas. Link på 
Seges hjemmeside til god folder. Jytte/Lene beder om en stak til 
LU-møde. 
Tilskud til regioner er reguleret. 
Nyhedsbrev fra Seges lægges på hjemmeside. Alle kan tilmelde 
sig nyhedsbrevet på SEGES hjemmeside 
Thea sender tak for julebrev. 

              Regions generalforsamlinger og - bestyrelser i Reg. Øst og Vest  
Øst: Bestyrelse - Svend, Werner, Britt. God og konstruktiv ånd. 
Forslag - registrerede/certificerede avlere. Kriterier for at være på 
stutteriliste - antal eller beløb. Reduktion i kontingent for 
længerevarende medlemskab. 
Vest: Ikke mange deltagere. 3 i bestyrelsen - Pernille, Marlene og 
N. J. Ingen tør involvere sig i arbejdet. 
Divergerende meninger om championaterne.  Øst ikke 
interesseret i samarbejde med DSP. Svigtende antal tilmeldinger i 
Vest gør evt. samarbejde interessant. 

              Forsikring 
Arrangøransvarsforsikring meget dyr (6-9.000 om året). Tegnes 
ikke. 
 Arbejdsskadeforsikring 1200 kr. Tegnes 
 
Regioner gøres opmærksom på, at man er ansvarlig (og regionen 
bliver skattepligtig) ved salg til ikke-medlemmer under 
arrangementer. 
Niels kontakter Tryg og får opgraderet forsikringen til en 
arbejdsskadeforsikring. 
Generel tilføjelse i invitationer/propositioner, at deltagelse er 
under eget ansvar. 

              Medlemsnr. – til medlemmer 
  Medlemsnr et krav til Roskilde Dyrskue. 
  Niels har det i støbeskeen. 
 

 Meddelelser fra stambogsudvalg (Lene J., Jytte) 
    Indberetning af hingstekåringsresultater 

For dyrt at få resultaterne for de afviste hingste på hestedata. 
Niels finder ud af at have det liggende i et bestyrelsesafsnit på 
hjemmesiden. 

                     

 Meddelelser fra arrangementsudvalg (Karina, Niels Jørgen) 



Forslag om medlemsarrangement både i øst og vest. Evt. med 
Johnny Sørensen, gerne i samarbejde med andre foreninger. 
Gerne i efteråret, hvis Johnny kan. Emne hove/benstillinger. 
Alternativt HC Sørensen eller Johnnys kollega. 

    Referat af Hestekongres (Karina, Lene T., Jytte) 
  Små populationer . kritisk niveau v. 25-50 føl om året. 
  Sårskader - overfladisk sår honningprodukt, skal kunne ånde. 
  Revidering af arvæv. 
  Beslag - symmetri, beslaget skal tilpasses hoven ikke omvendt. 
    Evaluering af hingstekåring  

Godt arrangement, godt samarbejde. Ingen regning endnu. DSP 
vil gerne gentage samarbejdet. NF- speaker til næste 
hingstekåring. Spørge dommerne, om det kunne være en ide at 
se ponyerne løse før fast bund, samt om der var andre ting ved 
vores kåringer som de kunne tænke sig anderledes. Gjordmål? 

    Dyrskuer 2016  
           Racerep., dommere, ærespræmier opsummering 

Landsskue - Mie Skovgård racerep + Landsskuets hesteudvalg, 
Lene Grimbühler dommer. Herning kvadrillen 2 ryttere, mangler t-
shirts- regionsanliggende. 
Roskildeshow - ansøgning til region, Sisse racerep., dommer ? 
Hjørring - Ole W dommer 
Odense - Ole W dommer 
Horsens - Milton? 
Aulum - ? 
Ærespræmier - værdi ca 500 kr, men gerne tilbud.  
Lenes forslag som klistermærke med hjemmesideadresse- Niels 
snakker med Svend. Tekst: Avlet med hjertet - redet med 
stolthed. 

          Hoppe- og vallakkåring 9.juli på Fyn 
        Propositioner, dommere m.v. 

Manngården, 1000 kr, for faciliteter og boks til en fornuftig pris, 
klubben klarer cafeteriet, ankomst fredag til samme pris. 
Blommenslyst kro anbefales. 
Kåringsgebyr 1400. Plagebedømmelse 1- og 2-års hopper og 
hingste. Lene tilretter propositioner. 500 kr incl. boks. Boksleje for 
føl til bedømmelse. 
Dommere - Iben Tjelum, Lene Grimbühler, Christina Rasmussen, 
Sekretær - Lene Thaulow (reserve Louise) 
Katalog - Louise (reserve Niels). 
Tilmeldingsfrist 15/6 
Tyske gæster - velkomst, katalog, afslutning med kaffe og kage. 

          Møde vedr. materialprøve 2016 (Lene J.) 
  17/9, frist 15/8. Foreningsgebyr for første tilmeldte hingst/hoppe. 

Hingst 2050,- hoppe/vallak 1250,-, boks 500,- Lene kontakter 
Jørgen Finderup. Asge spørges om reklame for mat.pr. til 
hjemmesiden 

          Temamøder, ideer fra Reg. Vest (Niels Jørgen) 
  Se tidligere 
          Samarbejde med andre avlsforbund omkring afholdelse af arrangementer 

Hingstekåring fortsætter, vi arbejder videre med championater, 
såfremt regionen vælger ikke selv at afholde det. Temamøder. 

Ny Brochure 



foreløbig prøver vi med klistermærker og ser interessen til årets 
dyrskuer. Undersøge med Svend, hvad en ny brochure vil koste. 

 Festival  
Forslag til generalforsamling - hæve kontingent med 50 kr, som 
lægges i kasse øremærket til festival, eller vi afsætter et beløb 
som tages af formuen – eller en kombination af begge. 

 

 Meddelelser fra markedsføringsudvalg (Niels, Lene T., Svend) 
                Opdatering af brochure (Lene T.) 
  Har ikke været samlet. 
 

 Meddelelser fra kassereren om foreningens økonomi (Fritz) 
     Ny Kasserer 
     Sydbank - underskrifter. 
  Ikke mange bevægelser for tiden. 
           

 Rosetten (Asge) 
     Markedsføring 
  Intet nyt 

                      

 Hjemmesiden (Niels) 
Flere nyheder 

følbilleder, dyrskueresultater fra racerepræsentanter, 
rideresultater, dyrskueresultater fra mindre dyrskuer fra dommere, 
indlæg ang. Mountain & Moorland, 

     Medlemsrettigheder 
  Der skal ikke lukkes noget på hjemmesiden. 

                                                              

 Regionerne (Svend og Niels Jørgen) 
      Planlagte arrangementer 2016 
  Vest - VDM 
  Øst - Søren Vallentin i april, se aktivitetskalender. 

            Mesterskaber, Championater og Medaljeridning 
               Steder og datoer 2016 
  Se aktivitetskalender. 
 

 

 EVT 
Anja Broberg - ønsker at indstifte vandrepokal for bedste kårede 
danskavlede New Forest hingst. Der er i forvejen 2 pokaler til 
denne gruppe. Anja foreslås at rette den mod en anden 
målgruppe. 
 
Bestyre rosetter mv. Mie? Eller Karin og Åge. Karina forespørger. 

 
 


