
Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012 

Tilstede: Heidi Vintersfjord, Lene Jacobsen, Karina Vistisen, Mathilde Rasmussen og Ole 
Wienecke 

Fraværende: Anne Koch, Bent Jessen og medlem fra region 3. 

 

 

 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 
Referatet blev godkendt. 

 

 Meddelelser fra formanden       
              Siden sidst 

 Vi afventer indkaldelse fra DSP til evaluerings omkring fælles hingstekåring 2012. 

 Orientering omkring de afholdte regionsgeneralforsamlinger. 

Region 2 er midlertidig nedlagt og regionens kasse beholdning er overført til 
Hovedforeningens konto. 

              Drøftelse af regler for kørselsgodtgørelse  

Retnings linjer for kørsel blev drøftet. Bestyrelsen indberetter kun kørsel til 
møder/bestyrelsesmøder. Arrangementer hvor bestyrelsen alligevel ville deltage af 
egen interesse indberettes der ikke kørsel for. Så vidt det er muligt arrangeres der 
fælles kørsel.   

              Dommerrejse til England 2012  

Den nye bestyrelse fastholder den tidligere bestyrelses aftale med dommerne og en 
dommer rejse til England i forbindelse med ”Breed Show” i Brockenhurst 25.-
27.august 2012.  

Den økonomiske fordelingsnøgle blev drøftet. Ole planlægger rejsen og laver aftale 
med den engelske moderforening. 

              Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder juli/aug. og oktober 

 Datoer for nye bestyrelsesmøder er fastlagt til: 

 16. juni, 4. august, 13. oktober. 

 Meddelelser fra stambogsudvalg (Lene, Jytte)  
 
Der har været afholdt samarbejdsmøde på tværs af racer på Videncenter for heste. Der 
er muligheder og interesse for samarbejde mellem der forskellige racer. På nogle 
områder kan alle samarbejde og andre f.eks. hingste kåring og materialprøve kan der 
samarbejdes med avlsforbund der stiller lignende krav til kåring og materialprøve.  
Der afholdes nyt møde ved udgangen af maj ang. det tværfaglige samarbejde.  

             



  Status på viden om arvelig sygdom fundet i Holland 

Pt. Ingen nye meddelelser fra Holland, derfor svært at ligge en strategi. Vi afventer.  

               Ponyer med mere end 6,25% GW efter 31/12 2012 

 Henvendelse fra England ang. Handlingsplan 

Ponyer med mere end 6,25% GW indsættes i særskilt afsnit af stambogen. Ole 
aftaler nærmere med landskontoret. 

Der må ikke avles på hopper og hingste – sker dette mod forventning bliver føllet 
registreret i særskilt afsnit af stambogen.  

Individer med mere end 6,25% GW kan forsat deltage i ride aktiviteter i regi af 
Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark. 

 

 Meddelelser fra arrangementsudvalg (Heidi, Anne) 
    Referat fra Hestekongressen  (Lene) 

2 gode beretninger fra Hans Marius Jørgensen og Jørgen Kold.  

Arbejdsgruppen under forum for hestevelfærd har udarbejdet en række forslag til 
ændringer i Lov om hold af heste. 

Referat af hestekongressen er vedlagt som tillæg i Hestemagasinet 3/2012. 
Spændende læsning. 

    Evaluering af hingstekåring 3/3  i Ikast 

Super godt arrangement. Hingstefremviser udtrykte tilfredshed med forhold og specielt 
den store mængde tilskuer. 

         Temamøde om ”Holdbarhed” på Højgård (Anne) 

Pt. få tilmeldte. Invitation fremhæves på foreningens hjemmeside + invitation til andre 
avlsforbund.   

  Åbent Hus arrangement på New Forest Stutterier 26.-28.maj 

 Stutterier opfordres til at holde åbenthus – high lightes på foreningens hjemmeside. 

         Dommere og ærespræmier til dyrskuer 2012 

 Der er truffet aftale om dommere på: Fællesdyrskuet Odense, Landsskuet. 

 Bestyrelsen har ikke modtaget henvendelse fra Fællesdyrskuet Roskilde. Vi afventer. 

 Ærespræmier til Avlsforeningen for New Forest foreningens godkendte dyrskuer : 

 Landsskuet – Karina Vistisen 

 Hjørring – region 1 

 Aulum – region 1 



 Odense – Anne Koch 

 Horsens – Karina Vistisen 

Roskilde – Region 3 

 

Hingste-, Hoppe- og Vallakkåring 30/6-1/7 2012  

Bestyrelsen besluttede at flytte kåringen fra Sjælland, da region3´s ledelse på mail 
havde oplyst, at de ikke kunne hjælpe med kåringsarrangementet, men ville prioritere 
egne arrangementer. 

              Gennemgang af tjekliste 

 Heidi skriver propositioner til kåringen  

      Hvilke krav kan vi stille til 2 års hingste? 

 De samme krav som der stilles til 2 års hingste til dyrskuer og de skal ikke springe. 

  

         Materialprøve for hingste 2012 

              Fastlæggelse af tid, sted og deltagergruppe 

 Ole og Lene aftaler med DSP om vi kan arrangere prøven i fællesskab. 

              Endagsmaterialprøve 2012    

Sker i regi af Videncenter for heste. 

 

 Meddelelser fra markedsføringsudvalg  (Bent, Niels Erik)  
         Annoncer 

Det går trægt med tegning af annoncer. De fleste firmaer har brugt deres 
markedsføringsbudget. 

         Sponsorer til årets arrangementer     

 Meddelelser fra kassereren om foreningens økonomi (Bent) 
                    Budget opfølgning 

Økonomien ser fornuftig ud. Kasse beholdningen er i vækst i forhold til samme tid 
2011. 

                    Udbetaling af tilskud til regionerne for 2012 

 Udbetaling sker snarest 25 kr. pr medlem pr 30.9.2011 

                         Drøftelse af tilhørsforholdet for medlemmer under tidligere reg.2 

 Medlemmer fra region 2 indlemmes af geografiske årsager i region 1. 



 Medlemstallet pt.: 

 37 aktiv, 38 familie, 36 junior og 11 æresmedlemmer 

 

 Hjemmesiden 
          Den nye Hjemmeside 

 Den nye hjemmeside er nu en realitet – de sidste data/oplysninger overføres snarest. 

                     Nyhedsbreve 

         Næste nyhedsbrev udkommer i maj. 

 New Forest Rosetten (Mathilde) 
           Hvem kan deltage  

Det fastholdes at rytter der deltager i New Forest Rosetten er medlemmer af New 
Forest Foreningen. 

           Sponsor 2012  

 Der følges op på sponsor. 

 Regionerne  
           Regionsgeneralforsamlingerne 

                De nye bestyrelser 

 Region 1: 

Brian Holm 

Mathilde Rasmussen 

Anette Jensen 

Claudia Rosenbak 

Region 3: 

Klara Hoffritz 

Bodil Boyhus 

 

                Orientering om arrangementer 

 Mesterskaber, championater og medaljeridning 

 Region 1 afholder Vest danske mesterskaber (jyske mesterskaber) i oktober. 

Planlægger også at afholde stævne i foråret 2013 og vil efterfølgende afholde 2 
stævner årligt. 

Ingen oplysninger fra region 3. 



                     Øvrige  

 EVT. 
 

Ole er kontaktet af Britten Bredgaard ang. NSP Dressage Finals for britiske heste/pony 
racer. Hun efterlyser kvalifikationsstævner i DK. 

Hendes henvendelse videregives til Mountain & Moorlands der allerede i dag 
arrangerer stævner og shows for britiske heste/pony racer.  

 

Referent: Karina Vistisen 


