
 
Referat af  BESTYRELSESMØDE 27/3 2010 KL. 13.00 hos Lotte Dahlin 

 
 

Tilstede:  
Niels Jørgen Andersen, Fritz Hansen, Sisse Dahlin, Lotte Dahlin og Louise Nielsen 
Afbud:  
Kirstine Rasmussen, Jytte Madsen, Benice Nielsen 
 
 

1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde  
Referat godkendt, men det er i fremtiden vigtig, at bestyrelsen følger op på opgaver 
de har meldt sig til, så vi undgår forvirringer blandt medlemmer. 
 

2. Meddelelse fra formanden  
Siden sidst 
Der har ikke været sket så meget. Der har ikke været afholdt møder i 
Landsudvalget. 
 
Redaktør for Rapport og kataloger fremover 
Hoppekåringkataloget bliver lavet i forbindelse med festival, så det er ikke et 
problem. Vi ser tiden lidt an, med henblik på at finde en redaktør. 

 
GW præcisering ifølge henvendelse fra Holland 
Dato for iværksættelse skal præciseres på skrift, så det er en fælles aftale.  
Niels Jørgen beder Jytte om at skrive notits til hjemmesiden, samt at sende svar til 
Holland og Sverige. 

 
3. Meddelelse fra stambogsudvalg 

Modtaget eliteansøgning ang. Firfod Frigear. Udnævnes til elitehingst. 
 
Referat af hestekongres Fredericia 30/1 
På Landsudvalgets Årsmøde blev der lagt meget fokus på ny offentliggjort rapport 
omhandlende Hestesektorens økonomiske betydning. Rapporten kan findes på 
deres hjemmeside.  
Der blev gjort opmærksom på at bedækningstallet for 2009 er faldet med 14% i 
forhold til året før. Det menes at være pga. økonomisk krise i Danmark.  
Man vil i fremtiden forsøge at lave en sundhedsregistrering i samarbejde med 
dyrlæger, dette skulle til en start være til gavn for forskning, men på længere sigt 
skal det bruges til at avle fremgang. 
I Landscenteret, Hestes faglige beretning blev der især lagt vægt på de nye regler 
for registrering af alle heste og ponyer.  
Desuden ville man tage Lov om hold af heste op til revision, så de problemer der 
kunne være i forbindelse med denne kunne blive justeret.  
Endeligt blev deres strategi for 2013 fremlagt. Den indeholder elementer som fokus 
på økonomi og udvikling, fokus på rollen som uvildig rådgiver og øget synlighed i 
hestesektoren. 
Hernæst blev rapporten og Hestesektorens betydning for dansk økonomi fremlagt. 
Resten af hestekongressen gav mulighed for at høre enkelte faglige indslag, hvilket 
var meget udbytterigt. 
 
 
 
 



 
 

4. Meddelelse fra arrangementsudvalg 
Hingstekåring 2010 evaluering 
Tilfredsstillende hingstekåring. 
 
Materialprøve for hingste 2010 
Fritz holder møde med træningsleder, for at få svar på spørgsmål fra 
hingsteholdere. 
Vigtig at vi holder en god forbindelse med træningslederen.  
Dato for dialogmøde med hingsteholdere kommer snarest, men bestyrelsen 
vurderer at det vil være mest hensigstmæssigt at placere denne efter festivalen. 

Fastlæggelse af årets prøve 
Dato for materialeprøve aftales med træningsleder. 
Vigtigt at bestyrelsen stiller krav om at hingstene kommer på fold dagligt, jf. 
den nye hestelov. 
Svar til Nina Håkonsen ang. Skoglys Zevz 
I henhold til danske regler er han ikke godkendt, men den norske avlsforening 
er frit stillet til at gøre hvad de selv finder bedst.                         
  

Festival 2010 
Aktuelle opgaver for hovedbestyrelsen 
Se referat fra møde med styregruppe 
Opfølgning på PR-tiltag fra bestyrelsesmødet 3/10 2009 
Se referat fra møde med styregruppe 
Regionsrepræsentanter  
Tages op på næste møde. 
 
 

5. Meddelelse fra markedsføringsudvalg  
Pr. for Festival 2010  
Se referat fra møde med styregruppe 
Niels Jørgen bestiller 1000 festivalbrochurer til dyrskuerne. 
 
 
Landsdækkende annoncering  
Se referat fra møde med styregruppe 

 
Åbent Hus weekend for New Forest Stutterier i maj 
Stutterier med stutteriannoncer kan melde sig til åbent hus 
Tilmelding skal ske til Majbritt Clement.  
Fritz sender liste til Majbritt med opdateret stutteriliste. 
 

 
6. Meddelelse fra kasserer om foreningens økonomi. 

Hestedatabasen 
Fritz kontakter Landscenteret med henblik på at få opdateret medlemmer.  
 
Medlemstal til hjemmesiden pr. 1/2 
Fritz sender medlemstal til hjemmesiden.  
Mange medlemmer der ikke har betalt endnu. 
 
 
 



 
7. Dommeruddannelse. 

Dommerkursus 19/3 
Godt og lærerigt arrangement. 
 
Brug af dommerelev og sekretærer 2010 
Bestyrelsen har modtager enkelt ansøgning om at blive dommersekretær og nogle 
ansøgninger som dommerelev. 
Christina Nielsen anvendes som sekretær til Landsskuet og til festivalen, hvorefter 
hun starter som dommerelev. 
Søren Jørgensen anvendes som sekretær til Odense dyrskue. 
Jytte sender brev til ansøgerne 
 

8. Hjemmesiden. 
Tages op på næste møde 
 

9. Championatsresultater 2009 på Hestedatabasen 
Sisse ordner det hurtigst muligt. 
 

10. New Forest Rosetten 
Ny forside ønskes. Vi skal pointere at det er vigtigt at komme til 
regionsgeneralforsamlingen for at få sadelunderlag og sløjfe. 
Niels Jørgen kontakter Mathilde. I fremtiden bestemmer hun reglerne, så hun selv 
kan styre det. 
 
Forslag fra Sisse: Lave en slags pointbog for opdrættere. Årets opdrætter. Stilles i 
bero indtil festivalen er overstået.  
 

11. Regionerne 
Regionsgeneralforsamlinger og ændring i bestyrelserne 
Reg. 1: 
Ændringer i regionsbestyrelsen kan ses på regionens hjemmeside. 
 
Reg. 2:  
Formand: Anne Nielsen Hansen 
Næstformand: Bernice Nielsen(Deltager i hovedbestyrelsesmøder) 
Sekretær: Ane Rønn 
Kasserer: Ulrik Hansen 
Revisor: Aage Dahlsen 
Suppleant: Hanne Jensen 
 
Reg.3:  
Ingen ændringer i bestyrelsen. 
 
Orientering om årets arrangementer 
Reg. 1: 
 Følskue, åbent hus, championater 
Reg. 2: 

Klargøringskursus i maj 
Planlægning af Odense dyrskue er godt i gang. Evt med henblik på 
festivalshow. 

Reg. 3: 
 Galopløb i juli, festival, St.hestedag, championater 
 



 
Hvordan udsendes materiale, så de respektive medlemmer får fra den      
region de tilhører? Afgørende også for udbetaling af regions-tilskud. 
Ikke et problem. Regioner kan til enhver tid få tilsendt en medlemsliste for deres 
region, ved henvendelse til Fritz 
 
 

12. EVT. 
- Sisse svarer på henvendelse ang. brug af medlemmers adresser. 
- Udnævnelse af æresmedlemmer: Dionis MacNair, Gill Wright, Else Klinge 
- Højmarken 50-års jubilæum 
- På nuværende tidspunkt intet behov for bestyrelsesmøde i juli. Næste 
bestyrelsesmøde 8. Maj hos Niels Jørgen. 

 
 
Referent Louise Nielsen 
 

 


