
 
 

REFERAT AF  BESTYRELSESMØDE  4/9 2009 KL. 19.30 PÅ VILHELMSBORG 
 

Tilstede: Niels Jørgen Andersen, Kirstine Rasmussen, Sisse Dahlin, Aage Dahlsen, 
Lotte Dahlin, Jytte N. Madsen 
Afbud: Louise M. Nielsen, Fritz Hansen 
 
Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde. 
   Referatet blev godkendt. 
Meddelelse fra formanden 
   Siden sidst: Der er givet æresdækken til NPA`s sentraludstilling i Seljord i Norge, samt 
gave i forbindelse med æresmedlem Milton Nielsens 75års fødselsdag og webredaktør 
Majbritt Clements sølvbryllup. 
   Omgangstonen i foreningen og blandt medlemmerne: Dette emne var endnu engang 
til debat, efter at bestyrelsen har modtaget flere mails, hvor medlemmer ikke omtaler 
hinanden i normalt høflige og respektfulde vendinger. Bestyrelsen er er enige om, at 
bestyrelsen fortsat gør sit til at holde tonen pæn og at der kun vil blive svaret kort og 
sagligt i disse tilfælde. 
   Hvem kan søge om ”R” til kårede ponyer: Der blev ikke klart afgrænset hvem, der 
kan søge til de enkelte ponyer. Er ponyen fortsat i live, bør man forsøge at indhente 
ejerens accept, før man søger på andre end ens egne ponyer.      
Meddelelse fra stambogsudvalg 
   Der blev givet et kort referat af mødet i LU den 27/5. 
Meddelelse fra arrangementsudvalg 
   NF anerkendte dyrskuer: Resultaterne sendes til Jytte fra regionsrepræsentanterne. 
Derefter sendes de til Maiken Holm til indtastning i Hestedata. Regionerne sender 
resultaterne direkte til webredaktøren til foreningens hjemmeside. 
   Hoppekåring 2009, evaluering: Arrangementet forløb i det store og hele godt, med 
flere positive tilkendegivelser efterfølgende. Hoppekåringsformen tages dog op til drøftelse 
på Høstmødet, da en del medlemmer har tilkendegivet, at det efterhånden er for dyrt at 
stille hopper til kåring, med alt hvad opstaldning, overnatning, bespisning mm indebærer af 
udgifter. Der bliver født flere føl efter ikke kårede hopper (mormor er i flere tilfælde heller 
ikke kåret). Dette kunne tyde på, at der er større tendens til at spare kåringen væk. 
Fremover bør der foreligge en skriftlig aftale med afholdelsesstedet, cafeteria med mm, da 
ikke alle aftaler i år var helt klare og derfor gav nogle ekstraudgifter. 
   Høstmøde: Der blev sat oplægsholdere på til de enkelte emner på Høstmødet. Avlsplan 
2018 blev udskudt til efter Festival 2010, da ingen for øjeblikket har overskud til at arbejde 
med dette store emne. 
   Generalforsamling: Lotte melder tid, sted og oplysninger om tilmelding til hjemmesiden 
hurtigst muligt. Indkomne forslag og bestyrelsens egne forslag til Vedtægts- og 
Regelændringer behandles på næste bestyrelsesmøde. 
   Hingstekåring 2010: Arrangementet vil finde sted den 27/2 på Trommeslagervej 25, 
Store Heddinge. Stedet, med stor og lille ridehal, er lejet for 3000kr. Der vil være 15 bokse 
ledige fra fredag til lørdag og 33 bokse om lørdagen. 
Der bestilles både springdommer og godkendt banebygger for at få en korrekt afvikling af 
løsspringningen. 
Måleproceduren er fortsat ikke afklaret. 
   Festival 2010: Emnet behandlet på det umiddelbart forudgående møde med 
styregruppen (se referat heraf). 
Meddelelse fra markedsføringsudvalg 
   Annoncering af arrangementer: Anette og Mathilde Rasmussen sørger for at 
annoncere diverse arrangementer i relevante medier så tidligt som muligt. 



   PR til årets dyrskuer: Der er ikke som aftalt lavet nogen form for annoncering til årets 
dyrskuer, hverken for foreningen eller for Festival 2010. 
   Tildeling af midler fra legatpuljen til Roskilde Show 2009: Der blev, efter ansøgning 
fra Lene Thaulow, tildelt 2500 kr. fra legatpuljen til støtte af New Forest ponyernes 
deltagelse i årets Roskilde Show. Der blev i forbindelse med tildelingen stillet en klar 
betingelse (se referat af bestyrelsesmødet 17/5 2009). Pengene blev herefter udbetalt, 
men bestyrelsen har efterfølgende erfaret, at betingelsen ikke blev opfyldt. Bestyrelsen 
drager den konsekvens af hændelsesforløbet, at et tilskud fra legatpuljen fremover først 
bliver udbetalt efter, at evt. betingelser er opfyldt. 
   Diplomer til elitedyr: Der er ikke blevet uddelt diplomer til de elitedyr, der er blevet 
udnævnt de sidste 3 år. Det samles der op på til Generalforsamlingen 2009. Sisse leverer 
liste over de udnævnte dyr til næste bestyrelsesmøde og Ole W. og Niels Jørgen sørger 
for at udfærdige og indramme diplomerne. 
   New Forest Rosetten: Denne kører fortsat ikke optimalt. Der er for mange fejl og for 
langsom opdatering. 
Meddelelse fra kasserer om foreningens økonomi 
   Regnskabsåret afsluttes 1/10 og alle bilag bedes sendt til kassereren inden. Opdatering 
på næste bestyrelsesmøde. 
Dommeruddannelse 
   Der er indkommet et par ansøgninger om at komme i betragtning til 
dommeruddannelsen. Der arbejdes videre med igangsættelsen. Når der foreligger noget 
nyt om de planlagte teorikurser under LU meldes dette ud til medlemmerne. 
Hjemmesiden 
   Procedurer og retningslinier for hjemmesiden, som foreslået af den nye webredaktør, 
blev gennemgået. Der er fortsat ønske om et nyt webhotel for at gøre arbejdet med siden 
hurtigere og nemmere. 
Internationalt møde oktober 
   Emner til drøftelse: Danmark har foreslået følgende emner til drøftelse på mødet: 

1. Pastyper i Holland 
      2.  Hvide aftegn på ikke behårede partier. 
   Budget: Der er bestilt flybilletter og lejet bil til i alt ca. 5000 kr. Desuden er der reserveret 
B&B i Lyndhurst til de tre deltagere Niels Jørgen, Sisse og Jytte. 
Regionerne 
   Orientering om årets arrangementer: Repræsentanterne for de 3 regioner gav et 
referat af afholdte og planlagte arrangementer i regionerne. Der kan ses alt om 
tilmeldinger til arrangementerne og resultater fra disse på de respektive regioners 
hjemmesider. 
   Indberetninger af championater til Hestedata: Sisse står for denne indberetning. 
Emnet blev ikke drøftet denne gang, men bliver taget op igen til næste bestyrelsesmøde, 
for at præcisere proceduren før dette års championater. 
   EVT.  
 
 
 
      Referent 
Jytte N. Madsen 
 

 


