
Referat af bestyrelsesmøde d. 4. august 2012 
 

 

Fremmødte: Bent Jessen, Lene Jacobsen, Ole Wienecke, Anne Koch og Heidi Vinterfjord. 

Afbud fra Karina Vistisen  

 

Referat fra sidste møde blev godkendt. 

 

Meddelelser fra formanden: 

- Næste bestyrelsesmøde afholdes søndag d. 21. oktober kl. 12.00 på Stutteri Horsemo-

sen. 

- Det blev drøftet hvorvidt Dyrskuet i Gørlev fortsat skal være et NF godkendt dyrskue, 

idet der kun er få deltagere og dommer ikke er på Avlsforeningen for New Forest Pony-

er i Danmarks dommerliste. Der er endnu ikke truffet afgørelse omkring dette. 

- Foreningens generalforsamling afholdes i år d. 17. november 2012 i Slagelse. 

 

Vedtægtsændringer/regelændringer:  

- Der nedsættes en arbejdsgruppe vedr. forslag til ændringer i forbindelse med afholdelse 

af generalforsamlingen. – Arbejdsgruppen består af Cecilie Koch, Ole Wienecke, Heidi 

Vintersfjord og Anne Koch. 

- Jytte føler GW problematikken til dørs og arbejder videre sammen med Landskontoret. 

- Det er besluttet at nye medlemmer skal have et velkomstbrev på mail, Heidi prøver at 

forfatte et sådant brev. 

 

Meddelelser fra stambogsudvalget: 

- Der er ikke sket noget siden sidste møde og vi har ikke modtaget tilbagemeldinger fra 

de enkelte arbejdsgrupper. 

- Myotoni – Der er fundet en ny bærer i Holland, således at tallet nu er oppe på 5 testede 

hingste, der arbejdes fortsat tæt sammen med den Hollandske forening. Der er endnu 

ikke fundet nogen bærer af genet i England, og den svenske og engelske forening har 

endnu ikke taget stilling til hvilke dyr der skal testes, men udgangspunktet er, at alle 

godkendte hingste skal testes. 

- Hvad gør vi i Danmark: Hovedbestyrelsen har i henhold til § 32 besluttet, at alle 

avlsgodkendte hingste skal testes hurtigst muligt. Brev til hingsteejerne er godkendt og 

udsendes hurtigst muligt. Evt. afkåring af danske hingste der måtte vise sig og være 

bærere af genet, vil blive taget op på foreningens generalforsamling. 

 

Meddelelser fra arrangementsudvalget: 

- Kåringen blev evalueret, denne forløb tilfredsstillende og bestyrelsen har kun fået posi-

tive tilkendegivelser omkring kåringen. 

- Ærespræmier til dyrskuer : - Aulum : Region 1 sørger i henhold til aftale for dette. 

 

Materialprøve 2012: (Hingste) 

- 1 ejer har bedt om dispensation grundet sygdom hos hingsten. Reglerne siger at der 

ved ansøgning om dispensation skal foreligge dyrlægeerklæring, denne er ved afholdel-

sen af mødet ikke modtaget, og ansøgningen er derfor ikke behandlet. Erklæringen er 

dog modtaget efterfølgende. 

- 1 ejer har bedt om dispensation til udsættelse af materialeprøve, idet hingsten ikke er 

redet nok. Ansøgningen er behandlet og afslået, idet ejer var bekendt med reglerne, da 

hingsten stillede til kåring.  

 

 

 

 



Planlægning af aktiviteter 2012/2013: 

- Sidste planlagte temamøde blev aflyst grundet manglende tilmeldinger. Der er i besty-

relsen enighed om, at vi vil prøve at lave et arrangement for foreningens juniorryttere, 

Heidi og Anne arbejder videre med dette, evt. sammenlagt med dommerkonference. 

- Kåring 2013 skal afholdes på Sjælland, Heidi prøver og undersøge priser og steder cen-

tralt på Sjælland. 

 

Meddelelser fra markedsføringsudvalget:  

- Der er desværre ikke tegnet så mange annoncer for 2012, men der tages allerede nu 

kontakt til firmaer med henblik på tegning af annoncer for 2013. 

- Bent arbejder videre med sponsorer til årets arrangementer. 

 

Meddelelser fra kassereren om foreningens økonomi: 

- Årets kåringer løber rundt og balancerer stort set. Foreningen har lagt ud for præmier 

til kåringerne, disse skal dog betales af regionen.  

- Totalt set for året set i forhold til 1. januar, er foreningens i plus med 77.000,- 

 

Hjemmeside:  

- Der arbejdes videre med adgangskoder til medlemmerne af foreningen. 

 

Regionerne:  

- Ingen fremmødte fra Regionerne.  

- Region 1 havde meldt afbud. 

- Region 3 havde ikke meldt afbud, og deltog ikke i mødet. 

 

Referent: Heidi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


