
Referat af bestyrelsesmøde den 03.10.09 hos Aage 
Tilstede var: Niels Jørgen Andersen, Jytte N. Madsen, Fritz Hansen, Sisse Dahlin, 

Lotte Dahlin, Aage Dahlsen, Kirstine Rasmussen og Louise Nielsen 

 

• Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 

Referatet blev godkendt uden indsigelser. 

 

• Meddelelse fra formanden. 

Svensk guldbelønnet hoppe svarer til en 1. klasses hoppe, og giver derfor 25 

elitepoint. 

Vi modtager ingen nyheder fra moderforeningen, og direkte kontakt til 

moderforeningen har ikke givet noget resultat. Jytte vil forsøge at tage kontakt 

igen, således at vi kan få nogle punkter med på dagsordenen til det 

internationale møde.  

Til festivalen inviteres Gill Wright i hendes egenskab af formand i 

moderforeningen, mens Malcom Fry og Dionis Macnair inviteres til at dømme 

eksteriørklasser. 

 

• Meddelelse fra stambogsudvalg  
 

Jytte har gennemgået følårgangen 2009. I alt er 173 føl blevet registreret, og 2 

er fundet med for meget GW%. På dette punkt er foreningens regler ikke 

modsvarende Landskontorets regler. 

Problemet med at hollandske hingste kan skifte navn, kan synliggøres ved at 

det bliver markeret i deres papirer.  

Der blev snakket om, at vi bør advare mod import af udenlandske ponyer på 

foreningens hjemmeside, så potentielle købere ved hvad de skal passe på, når 

de køber ponyer i udlandet. 

Stambogskontoret ønsker direkte adgang til hollandske stambøger, så det er 

nemmere at få kontrolleret ponyer der kommer til Danmark fra Holland, samt 

hingste der er blevet brugt. Som det er i dag, er det meget omstændigt af få 

oplysninger om disse ponyer. Det vil derfor blive taget op på det internationale 



møde i England, om det ikke kunne være muligt at de enkelte landes 

stambogskontorer fik adgang til de andre landes stambøger.  

 

 Meddelelse fra arrangementsudvalg  

Materialprøve 

Selve forløbet på Vilhelmsborg har været tilfredsstillende, dog med enkelte 

dårlige episoder. Endvidere var der en del henvendelser forud for 

materialprøven, hvor udmeldingen fra bestyrelsen ikke havde været 

tilstrækkelig.  

Det er vigtigt at bestyrelsen undersøger forholdene før afholdelse af 

materialprøven, samt sørge for at hingsteholdernes krav så vidt muligt bliver 

opfyldt. 

Det blev forslået at vi invitere til hingsteholdermøde først i det nye år, hvor 

hingsteholdere og andre interesserede medlemmer kan komme, og være med 

til at præge kommende materialeprøver, så vi kan få afklaret hvad deres ønske 

og krav er til materialprøven, samt hvad de forventer af en 30-dags test. 

 

 Høstmødet 2009 

Referatet blev godkendt. 

Fremmødet ved høstmødet var rigtigt stort, men der har været en del klager 

ang. placeringen samme dag som materialprøveafslutningen. 

I fremtiden burde man overveje at afskaffe høstmødet, da vigtige ting ikke 

bliver taget op. Man kunne erstatte høstmødet med temamøder efter behov, 

hvor man kunne drøfte vigtige emner, eller invitere en foredragsholder, så der 

kom flere medlemmer til møderne.   

 

   Generalforsamling 2009  

Hjemmeside- Lotte 

Regnskab- Fritz 

Indkaldelse+Dagsorden- Jytte 

Forslag- Louise 

Årsberetning- Sisse 



Aktivitetsplan- Jytte 

På valg er Niels Jørgen, Sisse og Louise, alle ønsker genvalg 

 

   Hingstekåring 2010  

Hingstekåringen holdes på Sjælland. Lotte sørger for oplysninger kommer ud 

på hjemmesiden. Tilmeldingsskemaer sendes til Jytte senest 1. jan. Christina 

Nielsen spørges om hun vil være sekretær til hingstekåring.(Louise) 

 

    Festival 2010 

       Referat af møde med styregrupperepræsentanter 4/9-2009 er godkendt. 

 

• Meddelelse fra markedsføringsudvalg 
 

 Pr. for Festival 2010  

Internationale festivalsbrochurer er ved at blive oversat. Der bliver trykt 300 

internationale og 700 danske. 

 International invitation 

Internationale brochurer fungerer som invitation til festival.  

Fritz foreslår at der afsættes et beløb af til festival året, som skal bruges til bla. 

PR på dyrskuer, samt på festivalen. 

Sisse foreslår at gøre 2010 til festår. Regionerne skal opfordres til at komme 

med forslag til, hvad de kunne tænke sig. 

Undersøge mulighed for at få freelance journalist til at skrive en artikel om 

festivalen. Aage tager kontakt til en.  

Sisse foreslår at alle dyrskuedeltagere kunne modtage en festival t-shirt. Niels 

Jørgen kontakter Martin Bloch ang. et slogan til t-shirts. 

Lotte, Louise og Niels Jørgen undersøger priser på t-shirts, caps, slips, 

paraplyer, kuglepenne, banner mv.  

En kontakt person fra hver region skal findes. 

 

Tildeling af midler fra legatpuljen 2010 



Lave festivallegat, som uddeles på baggrund af ekstraordinære præstationer 

med new forest ponyer. Bestyrelsen beslutter, hvem der skal modtage dette 

legat. 

 

• Meddelelse fra kasserer om foreningens økonomi. 
Fritz sørger for at regnskab og budget er færdig til generalforsamlingen. 

Tilskuddet til regionerne forbliver det samme, som hidtil. 

Budgettet for 2010 laves udfra at der ikke skal komme et overskud i 2010, men 

at året bare skal balancere. 

 

•  Dommeruddannelse. 
 Der er i alt kommet 2 ansøgninger. Ansøgerne vil modtage svar på deres 

ansøgning snarest.  Sisse laver udkast til svar på ansøgning. 

Landskontoret laver teoretiske kurser i foråret, Niels Jørgen sørger for 

annoncering på hjemmesiden. 

 Dommerliste 2010 

 Dommerlisten forbliver den samme som i 2009.  Hvis denne udvikling 

fortsætter, kan vi blive nødt til at trække på dommere fra andre avlsforbund.  

Niels Jørgen kontakter Karen Isaacson for at høre, om hun vil overveje at 

komme på dommerlisten. 

 

• Hjemmesiden. 
Lotte sørger for at informationerne om generalforsamlingen og hingstekåringen 

komme på hjemmesiden. Tilmelding til hingstekåring skal sendes til Jytte. 

Fritz sørger for at medlemstallet bliver opdateret. 

Regionerne sender dyrskue resultaterne til Majbritt. Aage sørger for at 

resultaterne fra Odense kommer på hjemmesiden. 

                

• Internationalt møde oktober. 
Se tidligere 
             

• Regionerne 
 

Reg. 3 



 I forbindelse med Store Hestedag, var der kommet enkelte klager, som der er 

blevet taget hånd om. Bedømmelserne er blevet sendt til Klara. 

Der er kommet få tilmeldinger til årets championater, kan skyldes prisstigning. 

 

 

Reg 2.  

SDM er blevet aflyst, sfa. for få tilmeldte. Næste år vil man forsøge at få 

oplysninger hurtigere ud til medlemmerne, så man måske får flere tilmeldinger. 

 

Reg 1.  

Arrangeret ridetur er blevet aflyst for anden gang, så den vil højst sandsynlig 

ikke blive arrangeret igen foreløbigt.  

Mange starter til championat og medajleridning. Hovedparten dog i dressur 

Regionen afholder avlerseminar den 8. november i Ålestrup, hvor alle 

medlemmer er velkomne. Planlagt at det er et arrangement der skal foregå 

over 3 gange, som skal gøre avlere bedre til at udvælge avlsdyr 

 

Indberetning af championater til HD sendes til Sisse, som sørger for 

indberetning. Vigtigt at der bliver taget kopier af papierne. 

 

• EVT.  

Sisse har sendt liste til Landskontoret med hingste som har bestået en dags 

materialeprøve. 

3 dyr er blevet udnævnt til Elitedyr. Der er tale om: 

Isabella van Heuissen  

Stegstedgårds Figaro 

Elmholts Femineth 

 

Ole W. eller Kurt Clausen spørges om de vil lave diplomer. 

 

Referent: Louise M. Nielsen 

 


