
 
REFERAT BESTYRELSESMØDE 11/7 2010 HOS NIELS JØRGEN 

 

Tilstede:  

Niels Jørgen Andersen, Fritz Hansen, Sisse Dahlin, Lotte Dahlin, Kirstine Rasmussen, 

Jytte Madsen, Benice Nielsen og Louise Nielsen 

 

 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde  

Referat godkendt. 

 

 Meddelelse fra formanden 

Siden sidst 

Jytte gennemgik referatet fra Landsudvalgsmøde. Følgende blev der lagt 

vægt på: Hestehandel og købelov, registrering, samt ulovligt udstedte pas af 

organisation kaldet ECHA. 

 

Retningslinier for afholdelse af bestyrelsesmøder 

Når der er fastsat en dato for bestyrelsesmøde, er det vigtigt at denne dato 

fastholdes. Bestyrelsesmøder skal gennemføres hvis bare halvdelen af 

bestyrelsen er til stede. Dog skal man prioritere at der er min. 1 ansvarlig fra 

hvert udvalg til stede. 

Næste møde er fastsat til 23.10.10 hos Jytte. 

 

Bestyrelsens holdning til foreningens nuværende og potentielle medlemmer 

Vi skal være bedre til at formidle vores viden til medlemmerne. Det er vigtig vi 

sørger for at give medlemmerne de informationer de sørger, og har brug for. 

Bestyrelsen skal blive bedre til at henvise til den eller de personer der har 

specifik viden indenfor et bestemt område. 

 

Procedurer vedrørende nye medlemmer 

Nye medlemmer modtager besked fra Niels Jørgen, hvor de bydes 

velkommen i foreningen, samt får de mest basale oplysninger.  

 

Udnævnelse af nye æresmedlemmer 

5 mulige æresmedlemmer blev debatteret og bestyrelsen var enige om at 

udnævne disse til æresmedlemmer. 



Offentliggøres til festivalen. 

 

Redaktør for Rapport og kataloger fremover 

Der er fundet mulig ny redaktør, Niels Jørgen kontakter for at aftale detaljer. 

 

 Meddelelse fra stambogsudvalg 

Registrering af importerede ponyer 

Efter aftale med Videncenter for Landbrug-Heste vil flere ting blive registreret 

på Hestedata, så det bliver nemmere at kontrollere afstamning på importerede 

ponyer. 

 

Brug af udenlandske hingste og  optagelse af disse på hingstelisten 

Der blev forslået at vi skulle begynde at tage gebyr for optagelse af EU-

hingste på hingstelisten, da der ved disse hingste er øgede omkostninger 

blandt andet i forbindelse med DNA-kontrol. Dette tages op på 

generalforsamling. 

Niels Jørgen kontakter Videncenter for Landbrug- Heste for at høre hvilke 

muligheder vi har som forening. 

 

Dokumentation for kastration af hingste, der har vallakkårings resultat 

Bestyrelsen ønsker at se dokumentation fra dyrlæge, samt beskrivelsen fra 

hingstekåringen. Passet samt øvrige dokumenter sendes til Sisse, som sørger 

for at det bliver sendt samlet til Videncenter for Landbrug-Heste. 

 

 Meddelelse fra arrangementsudvalg 

Resultater fra årets dyrskuer 

Regionerne skal selv sørge for at resultaterne kommer på hjemmesiden. 

Resultater sendes desuden til Jytte, som sender dem samlet til Videncenter 

for Landbrug- Heste. 

 

Kriterier for udstilling på godkendte dyrskuer og  kontrol med dette 

Det enkelte dyrskue stiller krav til ponyernes afstamning. Ved de 3 største 

dyrskuer sørger Videncenter for Landbrug- Heste for at afstamning 

kontrolleres. 

 

Dyrskuedommere 



Det er vigtigt man er opmærksom på hvem man vælger at bruge. Evt. først 

endeligt bekræfte dommer når tilmelding til det enkelte dyrskue er færdig. 

Niels Jørgen holder kontakt med Herning, Roskilde og Odense for at finde ud 

af hvilke dyr der udstilles, og hvilken dommer der kan bruges. 

Dispensation for brug af NF-racedommer kan gives, såfremt det ikke er muligt 

at nogen af racedommerne kan bruges. 

Generelt vigtig vi beskytter vores egne dommere. 

 

Hoppekåring 2010 

Sisse gennemgik hvad der hvad styr på i forbindelse med hoppekåringen. 

Bestyrelsen ønsker ikke at se hoppekåringen drukne i festivalaktiviteter, da 

hoppekåringen i sig selv er en stor begivenhed. 

Orientering for kåringsdommere fredag morgen. 

Niels Jørgen:  

Laver tidsplan, og sender den til dommerne. 

Bestiller 6 værelser til dommere og sekretær. 

Sisse: 

Sørger for måler fredag og lørdag. 

Jytte, Kirstine og Louise indtaster beskrivelser på computer. Jytte prøver 

desuden at finde en til. 

Jytte sender invitation til dommere. 

Louise sørger for computer, printer og ekstra printerpatroner 

Fritz sørger for papir. 

Identifikationskontrol: Ole Wienecke og Kirstine 

Regionerne finder selv ærespræmier til regionens bedste. 

 

Festival 2010 

Status på planlægning 

Sisse fortalte hvor langt man er kommet med festivalen, og indtil videre går 

det rigtig godt med planlægningen, og de fleste udvalg har mere eller mindre 

styr på det. 

 

Aktuelle opgaver som hovedbestyrelsen skal have på plads 

Niels Jørgen sørger for at bestille overnatning til udenlandske dommere. 

Ole Wienecke bestiller flybillet til engelske dommere med ankomst 12/8 og 

afgang 16/8.  



Sisse sørger for dommerne hentes i lufthavnen. 

Sisse sender invitationer til æresmedlemmer.  

Udnævnelse af nye æresmedlemmer foregår til festen lørdag. 

Niels Jørgen sørger for der bliver taget hånd om engelske dommere 

Louise skriver et brev til udenlandske foreninger, som en påmindelse om 

festivalen. 

  Sisse vil undersøge mulighed for at lave historiske indslag under festivalen. 

Fritz kontakter fotograf. 

Sisse undersøger hvilke forsikringer der kan kræves foreningen tegner. 

Fritz køber ærespræmier fra foreningen 

 

Materialprøve for hingste 2010 

Fritz sender mail som svar på forespørgsel ang. deltagelse i materialeprøven. 

 

Kriterier for deltagelse 

Kun avlsgodkendte hingste kan deltage. Emnet tages op på temamøde i 

oktober. 

 

Svar til Nina Håkonson ang. Skoglys Zevz  

Louise skriver svar på henvendelsen 

 

Temamøder 2010  

Afholdes 10.10.10 i Odense, med start 10.30. 

Emnet bliver: Afprøvning af hingste. 

Forslag til emner skal sendes til Niels Jørgen. 

Louise skriver invitation. 

 

Generalforsamling 2010 

Støvring Motel, 27.11.10 kl. 10.30.  

Louise laver udkast til vedtægtsændringer fra bestyrelsen i forhold til

 landscenterets navneskift. 

 

Hingstekåring 2011 

Region 1. 26.2.2011. Der undersøges om Ikast rideklub er ledig. 

 

 Meddelelse fra markedsføringsudvalg 



Pr. for Festival 2010 

Pr. for festivalen bliver der sørget for. 

 

Regionsrepræsentanter 

Reg. 1: Kirsten Byrialsen 

Reg. 2: Pt ingen, men Fritz Hansen har midlertidigt fungeret som 

repræsentant. 

Reg. 3: Lotte Dahlin 

 

Reaktioner på åbent Hus weekend for New Forest Stutterier i maj  

Der har desværre ikke været stor tilslutning, men vi forsøger igen til næste år. 

28-29. Maj. 2011. 

 

 Meddelelse fra kasserer om foreningens økonomi. 

Status på Festival, hoppekåring mm 

I forhold til budgettet er der nogle tal, der ikke helt stemmer overens. Det  

skyldes især at festivalen kører med selvstændigt regnskab, da dette gør det 

nemmere i det lange løb. 

 

Adgangskoder til nye medlemmer 

Nye medlemmer modtager log on til hestedatabasen 1.9.10. Hvis man ønsker 

at få log on før den dato, kan dette rekvireres ved henvendelse til Niels 

Jørgen. 

 

  Dommeruddannelse. 

Videre tiltag ang. teoretiske kurser 

Niels Jørgen vil kontakte connemare foreningen, wales pony foreningen samt 

dartmore foreningen, med henblik på at lave fælles teoretiske dommerkurser. 

 

Dommersituationen fremover 

Generelt tilfredshed med nuværende dommerhold, men det kan blive 

nødvendig med rotation. En evt. mulighed ville være at tage nogle dommere 

udefra ind sammen med 2 racedommere. Niels Jørgen kontakter 

racedommerne med henblik på at få udarbejdet ny dommerliste. 

 

Brug af dommerelev og sekretærer i 2010 og 2011 



Den nuværende sekretær starter som dommerelev fra 2011. Herefter skal 

findes ny sekretær. Bestyrelsen har kontakt til to mulige sekretærer fra 2011. 

 

Dommerkonference 2011 

Fastsat til 22.01.11. Muligt foredragsholder er Hanne Valentin- Hvad kigger en 

dressurdommer på? Afholdes muligvis på Sjælland 

 

 Opdatering af championatsresultater på Hestedata 

Sisse sørger for indberetning, men det bliver først efter festivalen. 

 

New Forest Rosetten: 

Sydbank er ny sponsor for rosetten. Det overvejes at omdøbe den til Sydbank 

New Forest rosetten. 

 

Evt. nye R og E ponyer og uddeling af diplomer 

Sisse har indberettet R fra championaterne 

Firfod Frigear er udnævnt til elitehingst 

Elitediplomer tages med til festivalen, hvor de kan uddeles.      

 

 Hjemmesiden. 

Pr. 1.1.2011 skal der findes ny webredaktør. Opslag laves til hjemmesiden. 

Jytte vil lave salgs- og købeguide til hjemmesiden. 

 

 Regionerne 

Reg. 1:  

Føl- og plagskue 1. august, Ålestrup 

Kombineret VDM og championat, 10.oktober, Brønderslev 

 

Reg. 2: 

Været nødt til at aflyse arrangementer pga. for lille tilslutning. 

Planlægger stutteribesøg til efteråret. 

Ny i regionsbestyrelse: Lene Aagaard 

Ny regionssupleant: Hanne Jensen 

 

Reg. 3: 

Afholdt galop m. 4 tilmeldte, rigtig hyggelig dag til trods for få tilmeldte 



Føl- og plagskue i forbindelse med St. Hestedag i Roskilde, 4. september 

Gørlev følskue weekenden efter 

Championater 30.10 

 

Referent: Louise Nielsen 


