
DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE 24. OKTOBER 2015 KL. 11 
HOS NIELS JØRGEN ANDERSEN 

Tilstede:  Ole Wienecke, Niels Jørgen Andersen, Svend Hansen, 
  Werner Månsson, Karina Vistisen 

Afbud fra:  Asge Nilsson, Niels True 
Referent: Karina Vistisen 
  
Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 
Referatet er godkendt pr mail 
 
Ole byder velkommen. 
 
Meddelelser fra formanden       
Materialprøveafslutning 
 
Materialprøve - forløb godt. Se længere nede 
 
Tilbagebetaling af kontingent 
 
Emnet blev debatteret. 
 
Internationalt møde i Verden 
Havde deltagere fra Finland, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Belgien og Frank-
rig. Desværre var Holland ikke repræsenteret ved mødet. 
Internationalt møde i Verden - flot arrangement med hestemuseum, speciel opvisning 
af New Forest Ponyer mm til ære for mødedeltagerne. 
 
Få punkter fra selve mødet: 
  
Ny hestepas forordning gældende fra 1. januar 2015. Mange forskellige farver pas i 
de forskellige lande uden at det dækker over det samme.  
England modtager billeder af et pas fra hvert land for, at alle kan se hvordan pas på 
renracede New Forest ponyer ser ud i de enkelte lande. 
 
Myotoni, Her er kun fundet bærere, som har Kantjes Ronaldo i afstamningen.  
Vi gjorde Sverige opmærksom på at vi har måttet acceptere en dansk hingst, som er 
bærer på baggrund af hans svenske kåring. Svenskerne afkårer ikke hingste.  
Hollænder afkårer ikke hingste, der er bærer af genet. Er den betydeligste nation ef-
ter moderlandet. 
 
Der registreret kun 25 pct. føl i forhold til for 10 år siden. 
 
Næste internationale møde - hollænderne inviterer til 2017, hvor de har 60 års jubi-
læum - vi er reserve indbyder. 
 
Championat for ride ponyer a la Verden for heste - tyskerne kontaktes. 
 
Når referat af Internationalt møde modtages offentliggøres det på hjemmesiden. 
 
 



Lineær kåring 
Iben har sendt oplæg til avlsledelsen - avlsledelsen må i gang. 
 
Opfølgning på tidligere beslutninger: 
Bent Jessen fik sin 70 års fødselsdagsgave – tillykke 
 
Regionerne 
Afholdte championater og medaljeridning Region Øst 
Godt championat 30 pct. flere tilmeldingerne  
 
På trods af 2 dage med regnvejr gik hele arrangementet godt, både medajleridning 
og Championat – Sisse indberetter til Seges. 
Regionerne taler sammen om at ”skabe” nogle flere medaljer så vores ponyryttere 
har noget mere at stile efter. 
Generelt er niveauet blevet meget højt blandt ”vores” ponyryttere. 
 
Vi følger DRF´s regler men et ønske til fremtiden er, at ponyalder hæves til 20 år som 
i Sverige.  
 
Tilskud til dommere 
Regning fra Øst championats dommer andrager 5800 kr. Der overføres ifølge vores 
regler kr. 2500,- til regionen. 
  
 
Planlagte arrangementer i regionerne, herunder datoer  
Ingen planlagte arrangementer – generalforsamling i hovedforening og i regionerne 
er lige om hjørnet. 
 
Efter uddannelse af avler – et emne til kommende arrangementer. 
                                                                               
Meddelelser fra stambogsudvalg (Lene, Jytte) 
Landsudvalget møde den 1.12.2015 - efterfølgende møde i stambogsudvalg. Evt. 
formøde i grp C - Ole sender indkaldelse. 
Der er kommet brev fra Jørgen Finderup der tilbyder Seges hjælp til arrangementer. 
 
Registreringer i HD 
Intet.        
 
 
Meddelelser fra arrangementsudvalg  
 
Evaluering Materialprøve 1-dags prøve 2015  
Hele prøven forløb planmæssigt. 3 ponyer havde samme ryttere – derfor var der New 
Forest ponyer spredt ud over hele dagens program – fordelen var at tilskuere næsten 
kunne nå at følge alle ponyer – men det blev en meget lang dag. 
Et super flot resultat med New Forest ponyen helt i front – alle 5 ponyer bestod. 
 
Fordelen ved 1 dages materialprøve er at ejer selv har hele ansvaret for forberedelse 
og det efterfølgende resultat – dog mangler vi nu oplysninger om temperament og 
opførsel i trænings perioden, som vi tidligere fik ved stationsafprøvningen.  



 
De kommentarer, der er kommet fra ejere og fremvisere på afviklingen af material-
prøven er sendt videre til Hestekontoret/Seges. 
 
Generalforsamling 2015. 
 
Det praktiske arrangement – Ole Jensen har reserveret lokaler og der kan bestilles 
mad. Tilmelding er nødvendig. 
Region står for kaffe. 
 
Indkaldelse 
Ole laver indkaldelse og sender indkaldelse ud. 
 
Dirigent  
En er forslået og Ole retter henvendelse. 
 
Bestyrelsens beretning, årsregnskab, budget m. forslag til medlemskontingent 2016, 
virksomhedsplan 2016 med forslag til kåringskommission.         
 
Ole laver beretning 
 
Ingen ændringer til medlemskontingent 
 
Karina laver virksomhedsplan 
 
Temamøde – Niels Jørgen sender datoer efter den 14. Nov. 
 
Kåringskommission den samme som 2015 - Ole spørger de forslåede dommere. 
 
Forslag til vedtægts-/regelændringer, indkomne (1) og bestyrelsens  
 
Bestyrelsens forslag blev snakket igennem og der var enighed om det. 
 
Indsender af det indkommende forslag bedes opliste det i punkter. 
 
Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer, revisorer m.v.- Emnet blev diskuteret 
 
Vigtigt at hele landet bliver repræsenteret - Vi tænker hver især. 
 
Hingstekåring 2016  
 
Tilbud fra Sisse blev diskuteret. 
 
DSP har rettet henvendelse om samarbejde også i 2016 – de afventer vores general-
forsamling. 
 
Der var enighed om at vi, som planlagt spørg generalforsamlingen. 
 
 
 



Meddelelser fra markedsføringsudvalg  
 
Forslag og ideer til markedsføring af Foreningen / forøgelse af medlemstallet og antal 
bedækninger mm. - Blev diskuteret. 
 
Salgsannoncer på hjemmesiden – Opdatering/sletning foretages. 
 
Meddelelser fra kassereren om foreningens økonomi (Bent) 
 
Årsregnskab og budget blev gennemgået 
 
Kåringer: 
Mulige besparelser blev debatteret. Kåringsudgifter er blevet større uden vi egentlig 
har indflydelse – der bør måske være større brugerbetaling? 
Udgifter til måler til hoppe/vallakkåringen kan spares, hvis vi selv måler 
Udgifter bestyrelsesmøder 
Vi laver så meget samkørsel som muligt - kan ikke se hvor vi kan spare mere. 
 
Beholdning af medaljer mv. 
 
Medalje beholdning i kr. 24.723,44 fra start – der står nu kr. 13.435,32 i beholdning.  
 
Rosetten (Asge) 
Status, promovering, sponsor(er) 
Intet at bemærke - regner med at alt kører som det skal. 
 
Evt. 
Intet at bemærke. 
 
 
 
 
 


