
Dagsorden bestyrelsesmøde den 16. oktober 2016 kl. 10.00 hos Niels True. 
 
Kl ca. 11.00 kommer der 1 – 2 fra M&M med en intro til engelske rideklasser – ca. ½ time 
 

 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde. 
o Godkendt efter udsendelse 

 

 Meddelelser fra formanden 
o Medlemmer 14/9: 47 aktive, 29 familie, 55 junior, 11 æres. 
o Nye medlemslister til regionerne (ang. medlemsskab til championater i december accepteres 

medlemskab for 2017). 
 
Ændringer i region Øst 
- Bestyrelsen opgav bl.a. pga. sygdom. Ny bestyrelse trådt til: Sisse Dahlin (regionens for-

mand/repræsentant), Tom næstformand. 
Arbejder på championater og planlægger andre arrangementer, planen er under udarbejdelse. 

Ansøgning om tildeling af R 
- Susanne Bak - Danish Daisy, godkendt. (Hvem er ejer?) 

Lene T tjekker DSP-championater for NF der opnår ”R”. 
Bestyrelsen udnævner elite-status, når den gøres opmærksom på ponyen har optjent point til 
det. 
Lundemarksgårds Hera Ophelia tildeles elite-status. 

”Nyhedsbrev” ændret til ”Meddelelser fra bestyrelsen”.  
- For at undgå misforståelser, skal kun indeholde facts og oplysninger. Anja Broberg forsøger at 

lave nyhedsbrev/info for juniorer. 
 

 Regionerne 
- Ny regionsbestyrelse – Øst, Sisse Dahlin, Tom Bruno Pedersen, Susanne Hemmingsen, Mia 

Jørgensen, Lene Pentner Vinther. Hjemmeside samme skabelon som Vests. 
- Championater og medaljeridning - Region Øst og Vest 
      Tilskud til dommere til championater - max. 2500 kr. 
- Planlagte arrangementer i regionerne, herunder datoer. 

Vest arrangerer kursus med berider - med tilskud i februar (ca.). Mangler generelt praktisk 
hjælp. Fynboer opfordres til lignende arrangementer. 
Generalforsamling i Vest i marts. 
Øst har forskellige ting i støbeskeen, men endnu ingen datoer. Arbejder videre efter championa-
ter. 

                  
Generalforsamlinger i 2017 - marts 
Logo tøj – en opgave for regionerne? Nej. Kun formidle kontakt - links på hjemmesiden med farve-
kode. 
 

 Meddelelser fra stambogsudvalget (Lene, Jytte) ingen møder siden sidst 
Registreringer i HD - Sisse - intet nyt. 
 

 Meddelelser fra Arrangementsudvalg (Niels Jørgen, Karina, Sisse). 
- Evaluering af hoppe-/vallakkåring - generelt en god dag. Mange positive tilbagemeldinger. 
- Dommerbemanding - overveje antal dommere til kåringer med så få dyr. Fremover kun to dom-

mere. 
- Kritik fra udstiller - tilbagemelding: dommernes afgørelse, forskel på ride- og avlstype, ros for ri-

depony, fortolke beskrivelsen positivt. Lene T laver udkast, som godkendes af bestyrelsen og 
videresendes til godkendelse af dommerne inden retur til udstiller. 

- Principper for udbetaling af kørepenge diskuteret - punkt på næste bestyrelsesmødes dagsor-
den. 

 
Dyrskuer 
Ærespræmier: der indkøbes ærespræmier til hvert af de store NF-godkendte dyrskuer. 
NF-godkendte dyrskuer? Roskilde, Odense, Herning, da der er så få dyr der udstilles i disse år af 
økonomiske hensyn. Kun disse har krav om NF-dommer og beskrivelserne tilføjes på HD. 
 



Planlægning af generalforsamling 2016 
- Det praktiske arrangement - hos Mia Jørgensen, AV-udstyr, foreningen giver kaffe og rundstyk-

ker, frokost bestilles, kage til kaffe, Lene T laver power-point (kontakt Mia). 
- Indkaldelse (Karina) 
- Dirigent - Sisse spørger Tom, Fritz som reserve. 
- Bestyrelsens beretning - Karina laver udkast, årsregnskab (Fritz), budget m. forslag til med-

lemskontingent 2017 (samme kontingent, medmindre gf ønsker opsparing til festival), virksom-
hedsplan 2017 (Jytte/Lene T) med forslag til kåringskommision (Karina kontakter). 

Forslag til vedtægts-/regelændringer, indkomne og bestyrelsens  
- Lene T og Niels. 
Forslag til revisorer mv. Forslag: Kurt, Pernille, Anne Koch, Bent Jessen. 
- I år Kurt Niedersee, Bodil Boyhus spørges, om hun vil revidere i år. Karina spørger. 
Er der – eller bliver der behov for nye bestyrelsesmedlemmer? 
- Jytte genopstiller, Lene J genopstiller ikke. Fritz? 
- Lægge op til generalforsamlingen, hvorvidt vi fortsætter kåringer som hidtil, eller andre koncep-

ter (samarbejde med andre racer/foreninger, sammen med championater eller andet). 
 
Hingstekåring 2017 i samarbejde med DSP 
 
Nye tiltag: Forsøg med engelske rideklasser i forbindelse med kåring (Jytte), se vedhæftede M&M. 
 

 Meddelelser fra markedsføringsudvalget (Niels, Lene T) 
Ny Brochure, billeder til ridefolder (3-lags) til uddeling, pdf-fil med aktivitetskalender til udsendelse. 
Viderestilling fra www.newforest.dk til www.newforestponyer.dk  
Tilbud på trykning, Karina spørger til tidsramme. 
 

 Meddelelser fra kassereren om foreningens økonomi (Fritz/Karina) 
Årsregnskab, revision, budget 
Hingstekåring 2016 
Hoppe-/vallakkåring 2016 
Beholdning af medaljer og rosetter mv(Karina) Karina supplerer efter nytår. 
 

 Rosetten (Asge) 
Status, Promovering, sponsor(er), gode underlag, så de bliver brugt. Svært at skaffe sponsorer.  
 

 Evt.  
o Diskussion ang. betaling af kontingent via hjemmeside eller indbetalingskort - fordele og 

ulemper. Nuværende system tildeler automatisk medlemsnummer og tilsender velkomst-
brev, men kræver indtastning af alle oplysninger forfra og afholder muligvis nogle medlem-
mer fra at gentegne. Undersøg tillæg til eksisterende system, så nuværende medlemmer 
kan betale via girokonto.  

o Under bestyrelsesmødet oplyste Sisse Dahlin, at hun søgte elitestatus på Hoppen Lunde-
marksgårds Minerva NFB 1768 – ansøgningen er efterfølgende modtaget og elitestatus kan 
tildeles. 
  

http://www.newforest/

