
REFERAT AF MØDE MED REPRÆSENTANTER FOR STYREGRUPPEN FOR  
 

FESTIVAL 2010 4/9 2009 KL. 18.30 – 19.30 PÅ VILHELMSBORG 
 

Deltagere fra styregruppen: Lotte Dahlin, Sisse Dahlin. 
Deltagere fra bestyrelsen: Niels Jørgen Andersen, Kirstine Rasmussen, Aage Dahlsen, Jytte N. 
Madsen. 

 
- Tilbagemelding på de forskellige udvalgs arbejde og beslutninger siden 

sidste møde med hovedbestyrelsen 17/5 2009 og udvalgenes fællesmøde 
umiddelbart efter Roskilde Dyrskue 2009 

 
Der blev udleveret mødereferat fra Styregruppens møde den 31/8 2009 (SD)  
Drøftelse af, om Festivalen skal starte torsdag eftermiddag (12/8 2010) eller fredag 
morgen (13/8 2010). Der er overvejende enighed om, at selve Festivalen først starter 
fredag morgen. Deltagerne kan evt. ankomme i løbet af torsdagen og der kan arrangeres 
grill torsdag aften. 
Styregruppen overvejer forslag om at gøre Avlsforeningen for New Forest Ponyer i 
Danmark til klub under Dansk Rideforbund. 
Der planlægges stort show af 1 times varighed lørdag eftermiddag (14/8 2010). 
Festudvalget: Arrangerer kæmpefest med musik lørdag aften. 
Springudvalget: Der arbejdes på at få fat i sponsorspring. 
Cafeteriaudvalg: Arbejder med muligheden for, at der kan købes armbånd, så man på en 
gang har betalt for alle måltider i forbindelse med de 3 festivaldage (ikke indregnet 
festmiddagen lørdag aften). 
Foto til Festival 2010 vil blive varetaget af Connie Riddersholm, Lene og Michael Thaulow. 
 

- Præsentation af de PR-kort, der blev uddelt på standende på Roskilde 
Dyrskue, udarbejdet af Lene Thaulow. Evt. reaktion på disse 

 
Ingen har set nogle PR-kort i forbindelse med Roskilde Dyrskue. 
 

- Færdigt oplæg til indbydelse til International Udstilling ( til udsendelse til de 
andre landes New Forest Foreninger samt til Festivalhjemmesiden) fra Lene 
Thaulow 

 
Oplæg er udsendt til mødedeltagerne pr. mail. Endeligt oplæg til bestyrelsesmødet den 
3/10 til godkendelse. Herefter trykkes de, så de kan medbringes til det internationale møde 
i England 24-25/10 2009.  
Invitationen til de andre lande går på at udenlandske deltagere kan deltage i samtlige 
klasser. 
 

- Oversigt over overnatningsmuligheder i forbindelse med Festivalen 
 
Der foreligger ikke nærmere om overnatningsmuligheder. 
 

- Oversigt over behovet for Showdommere, herunder ca. antal timer de enkelte 
dage, fra Helle Sørensen 

 



Dommerne fra den danske dommerliste er inviteret. 
I forbindelse med det internationale møde i England inviteres 2 engelske dommere. 
Der er mulighed for at invitere  2 svenske dommere. 
 

- Foreløbige opnåede sponsorater 
 
Klara har aftale med flere firmaer. 
Der er søgt støtte fra Gunner Nu Fonden (SD). 
Legat til skimlede heste søges (SD). 
 

- Mere detaljeret budgetoversigt 
 
Der foreligger ikke nærmere om budgettet. 
 

- Fremlæggelse af planerne for Festival 2010 på Høstmødet og til 
Generalforsamlingen 

 
Sisse holder et indlæg om Festival 2010 til såvel Høstmødet som Generalforsamlingen. 
 

- Næste møde mellem Styregruppen og Hovedbestyrelsen, fastlæggelse af 
dato og indhold 

 
Næste møde mellem Hovedbestyrelsen og Styregruppen for Festival 2010 holdes i marts 
2010 på Sjælland. 
 
 
 
      Referent 
Jytte N. Madsen 

 
 

 
 


