
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE  
 

16/6 2012 KL. 1430 PÅ DYRSKUEPLADSEN I ODENSE 
 
Deltagende:  Ole Wienecke, Bent Jessen, Lene Jacobsen, Anne Koch og  

Karina Vistisen. 
 
Ikke deltagende:  Heidi Vintersfjord (sygdom), afbud fra Brian Kudsk Holm, Klara 

Hoffritz fraværende. 
 
 

 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 
           

Referatet blev godkendt. 
 

 Meddelelser fra formanden       
              Siden sidst 
  
 Hjemmesiden er  kommet godt i gang 
 
 Møde på Højgaard blev aflyst 
 
 M & M har spurgt til ærespræmie til stævne i juni 
  
 
              Dommerrejse til England 2012 
                 Program og økonomi 
               

Iben Tjelum, Milton Nielsen og Ole Wienecke tager af sted. Martin Bloch har 
meldt fra. 

 
Der er købt flybilletter og lejet en bil. Der er reserveret bed & breakfast til 
overnatning. 
 
Økonomien er fornuftig. 

 
Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder juli/aug. og oktober 
 
Dato for næste bestyrelsesmøder er den 4. august og 20. oktober. 
 
Der reserveres lokale til generalforsamling d. 17.november. 

 

 Meddelelser fra stambogsudvalg  
   Referat fra Landsudvalgsmødet d. 31/5  
 
Valg til Landsudvalget – næsten genvalg til alle, dog kom Per Nielsen, DSP ind i 
stedet for Ivan Tovgaard, Shetlænderne. 
 
Der er indsendt høringssvar vedr. ændring af regler om hold af heste til 
NaturErhverv. Kan ses af referatet af Hestekongres 2012. 
 
Oplysning om Lineær kåring – Bl.a. DV bruger denne praksis. 
 
Sundheds registrering fra dyrlæger – resultater af røntgenundersøgelser. 



 
Samarbejde på tværs af racer. 
 
Landsudvalget har ikke længere en bestyrelses post på Vilhelmsborg. De 
forskellige raceforeninger opfordres til forsat at afholde arrangementer på 
Vilhelmsborg.  
 
Avlsforeningerne for Palomino  og Fell ponyen ønsker at komme ind under 
landsudvalget. 
 
Heste pas skal følge hesten. Landsudvalget for heste arbejder på en løsning 
således det er lovligt at opbevare et kopi af passet på opstaldningsstedet og ved 
behandling/kørsel skal original pas foreligge. 
 
Hesteejere har problemer med at hesteafgiftsfonden ikke påfører navn af en 
omsat hest på faktura.  
 
Status på samarbejdsplaner med andre forbund  
 
Der nedsat 3 arbejdsgrupper: Kursus og foredrag, Afprøvning og materialprøve, 
Fælles avls arrangementer. 
De 3 arbejdsgrupper starter arbejdet i 2013 – Per Nielsen DSP er tovholder. 
Bestyrelsen har meldt ind på 2 af arbejdsgrupperne. Anne Koch i gruppen for 
Kurser og foredrag og Lene Jacobsen i gruppen for Afprøvning og 
materialprøve. 
 

           Status på viden om Myotoni 
           Forslag til foreløbig handleplan 

Lene har lavet en redegørelse der sendes til medlemmer – sættes på 
hjemmesiden. 

 
            Ponyer med mere end 6,25% GW efter 31/12 2012 
                    Svar på forespørgsel fra moderlandet England 
 

Bestyrelsen har besvaret forespørgslen og anmodet om at få oplyst, hvordan 
se øvrige lande i Europa har taklet problematikken  

 

 Meddelelser fra arrangementsudvalg (Heidi, Anne) 
    Referat af evalueringsmøde for hingstekåring 3/3  i Ikast  

          
 Hingstekåring i samarbejde med DSP og Connemara – forløb godt. 
 

Evaluering af Åbent Hus arrangement på New Forest Stutterier  
 

1 stutteri holdt åbent hus og havde 3 besøgende – det overvejes hvordan det 
kan gøres bedre. 

          
Ærespræmier til dyrskuer 2012 
 
Det er der styr på. Bestyrelsen har hjulpet med det praktiske i gl. region 2 + 
Landsskuet – region 1 sørger selv for dyrskuer afholdt i gl. region 1. 
 

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



 
 Tjekliste blev gennemgået og opgaver delt ud. 
 
          
 

Materialprøve for hingste 2012 afholdes på Vilhelmsborg under ledelse af 
Søren Vallentin. Der er tilmeldt hingstene Soldals Champagne og Højmarkens 
Joker. 
Indsyning 24. august kl. 1800, forældredag 7. september kl. 1800 og 
afslutning 22. september. 
Opgaver for racerepræsentanter. Bl. a. bindeled mellem Søren Vallentin og 
hingsteejerne, sørge for kontrakt med Århus Rideklub. 

  
 Lene og Bent er styringspersoner under materialprøven 
 
       Endagsmaterialprøve 2012, evt. promovering    
 

Bestyrelsen opfordrer avlerne til at fremstille hopper og vallakker til 
Endagsmaterialprøve – den ligger på samme dato som den afsluttende prøve 
for hingstene 22. september. 

 

 Meddelelser fra markedsføringsudvalg  (Bent, Niels Erik)  
         Annoncer 
         Sponsorer til årets arrangementer 
 
Sydbank har sponsoreret underlag til alle 10 rytter i opvisningskvadrillen på 
Dyrskuet i Odense. 
      

 

 Meddelelser fra kassereren om foreningens økonomi (Bent) 
                    Budget opfølgning  
 

Økonomien ser positiv ud – foran ligger udgiftsposter til hoppekåring, 
materialprøve. 

 

 Hjemmesiden 
          Adgangskode 
 

Det overvejes hvilke sider på hjemmesiden der kun skal kunne tilgås af 
medlemmer 

 
                     Nyhedsbreve 
 
 Der udsendes nyhedsbrev snarest. 
 

 Regionerne (Brian, Bodil/Klara) 
           Bestyrelser 
              Sammensætning og opgaver 

                Orientering om arrangementer 
                     Datoer for mesterskaber, championater og medaljeridning 
                     Øvrige  
 

Ingen meddelelser fra region 1 da Brian Kudsk meldte afbud og der var ingen 
mulighed for en stedfortræder.  



 
Ingen meddelelser fra region 3 – ingen respons på indkaldelsen til 
bestyrelsesmøde. 

 

 EVT. 
 
Forespørgsel om muligheden for at tegne en salgsannonce uden medlemskab 
ved overgang til stor hest blev drøftet. 


