
REFERAT BESTYRELSESMØDE D: 5.2.11 HOS LOTTE 

Tilstede: Niels Jørgen Andersen, Jytte Madsen, Sisse Dahlin, Liselotte Månsson, Lotte W. Dahlin og Louise 

Nielsen 

Afbud: Kirstine Rasmussen, Benice Nielsen 

 

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 

Referatet blev godkendt. 

 

Meddelelser fra formanden 

Evaluering af generalforsamling:  

Der var desværre ikke et særligt stort fremmøde, hvilket nok til dels skyldes at 

generalforsamlingen blev flyttet pga. vejret.  

 Ændringerne i vedtægter og regler, som er en følge af Videncenter for Landbrug- Heste’s 

navneforandring, samt ny lovgivning, vil blive rettet snarest, og forelægges på 

førstkommende generalforsamling. 

Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder i 2011 

 Lørdag d. 7/5 Jylland 

 Evt. ifm. indsyning til materialeprøven august/september 

 Lørdag d. 8/10 Sjælland 

 Temamøde/Avlerkursus 10/9 Odense 

 Generalforsamling 26/11 Reg. 2 

 

Konstituering 

Da ingen i bestyrelsen følte de har kompetencer eller lysten til at være kasserer valgte en enig bestyrelse, at 

det bedste ville være at få en udefra til at være foreningens regnskabsfører. Bestyrelsen har spurgt Flemming 

Sørensen, som har accepteret fremover at varetage foreningens økonomi. Medlemsregistreringen vil derfor 

også blive skilt ud fra kassererposten, og vil fremover varetages af Ole Wienecke. 

Hovedbestyrelsen: 

Formand: Niels Jørgen Andersen 

Næstformand: Sisse Dahlin 



Sekretær: Jytte Madsen 

Best. Medlem: Liselotte Månsson 

Best. Medlem/Referent: Louise Nielsen  

Øvrige opgavevaretagere: 

Regnskabsfører/Kasserer: Flemming Sørensen 

Medlemsregistrering: Ole Wienecke 

 

Endvidere blev følgende udvalg nedsat: 

Stambogsudvalg: Niels Jørgen Andersen(Formand for udvalg) og Jytte Madsen 

Arrangementsudvalg: Sisse Dahlin(Formand for udvalg), Lotte Dahlin, Liselotte Månsson 

Markedsføringsudvalg: Liselotte Månsson(Formand for udvalg), Louise Nielsen 

Økonomiudvalg: Niels Jørgen Andersen 

 Regionskontakt i hovedbestyrelsen: Liselotte Månsson 

 

PROCURA: Hovedbestyrelsesformand eller regnskabsfører. 

 

Meddelelser fra stambogsudvalg 

Jytte gennemgik referaterne fra både stambogsudvalgsmødet samt landudvalgsmødet. Herunder følger kort 

udrag. 

Stambogsudvalgsmøde:  

Der blev gjort opmærksom på at der er nye retningslinjer for pasfarver som træder i 

kraft.  

Desuden er man i gang med at regulere regler for stambogsføring.  

Det blev gjort klart at en forenings logo tilhører foreningen, samt det er optil den 

enkelte forening at bestemme hvilke dyr der tildeles deres logo, og hvilke krav 

dyrene skal opfylde. 

Landsudvalgsmøde:  Velfærd og lov om hold af heste skal revideres så man får rettet op på nogle af de 

lidt mere uheldige formuleringer i loven. 

 Man er startet på sundhedsregistrering af osteochondrose(OCD) på de større 

hestehospitaler. Dette skal på sigt være grundlag for forskning. 



 Man vil omlægge afgiften på slagtning og eksport af heste, evt. så man lægger en afgift 

på destruktion. Dette gøres for at opretholde hesteafgiftsfonden. 

Hingstelisten 2011 

 Pr. 5/2.2011 var der 21 tilmeldte hingste heraf 4 EU-hingste. 

 

Meddelelser fra stambogsudvalg 

Evaluering af dommerkonference 

 Generelt godt arrangement med god stemning og alsidighed. Dog var der ikke nok tid til 

selve dommerkonferencen til sidst.  

 Idé til næste dommerkonference: Inviterer dyrlæge til at holde oplæg om holdbarhed. 

Spørgsmål skal formuleres på forhånd, så vi præcisere bedre hvad oplægget skal 

indeholde. 

 Jytte har modtaget papirer fra Hanne Vallentin, og sørger for de kommer på 

hjemmesiden. 

 Det er vigtigt at blive ved med at fastholde de unges interesser. Pas på med at kalde 

arrangementer noget, som gør at nogle føler det ikke er for dem. Især ved arrangementer 

som dette, hvor vi inviterer alle medlemmer. 

 Næste dommerkonference bliver i januar 2012. 

Hingstekåring 5/3-2011 

 8 tilmeldte hingste. 

 Opgaver ifm. hingstekåringen er fordelt blandt bestyrelsen samt region 2, som afholder 

hingstekåringen. 

 Mht. løsspringning er det vigtigt vi får kommunikeret ud til springdommeren at vi ikke 

ønsker det skal udvikle sig til en højdespringskonkurence.  

 

Temamøde 26/3-2011 

Emner til temamødet: 

 Regionsstruktur.  

 Regionerne opfordres til selv at fremlægge forslag til ny 

regionsstruktur. Vi skal bare være opmærksomme på, at det kræver 

vedtægtsændringer, før det træder i kraft. 

 Materialeprøve 



 Materialeprøveudvalget fremlægger deres forslag til ny materialeprøve 

 Logoregler 

 Vi skal have udarbejdet nogle regler for anvendelse af vores logo ifm. 

registrering. 

 Flytning af hingstekåringen 

 Spørge medlemmerne om der er behov for at hingstekåringen afholdes 

senere på året, pga. vejrforhold, der vanskeliggøre træning af hingstene. 

Mountain and Moorland Shows 

 Liselotte er bestyrelsens kontaktperson. 

 For at støtte deres indsats vil vi give ærespræmie specielt til New Forest pony. 

 

Årets dyrskuer 

 Liselotte er bestyrelsens dyrskuekontakt ifm. reklamering. Vi vil få lavet 3 bannere, et til 

hver region. Desuden vil vi få lavet klistermærker og laminerede billeder, som reklame på 

dyrskuerne. Niels Jørgen finder ud af noget med bannere  

 

Åbent Hus 28-29/5-11 

 Vi skal præcisere at folk selv vælge hvornår de lukker dørene op. Der er intet krav fra 

bestyrelsen om at man skal holde åbent hus begge dele hele dagen. 

 Jytte sørger for der kommer tilmelding på hjemmesiden. 

 

Hoppekåring 9.10/7-11 

 Hoppekåringen afholdes i reg.1 på Finstrupgaard.  

 

Meddelelser fra markedsføringsudvalg 

Status på PR for at få voksenryttere til ponyerne: 

 Liselotte laver en seddel som kommer på hjemmesiden, om hvad man kan som 

voksenrytter på en New Forest pony. 

 Vi skal få folks øjne op for at man sagtens kan bruge en NF pony efter ponyalderen. 

Nyhedsbrev 



 Næste nyhedsbrev udkommer i marts. 

 Louise gennemgik hvilke planer der er med nyhedsbrevet fremover. 

Vigtigt at nyhedsbrevet ikke bliver for omfangsrigt. 

 Mangler desværre rigtig mange mailadresser på medlemmer. Mulighed for regionerne 

sørger for at deres medlemmer giver os deres e-mail. 

 

Meddelelser fra økonomiudvalg 

 Da vi skal til at betale for hestedata, er det især vigtigt at få medlemsregistreringen 

opdateret.  

 Vi skal undersøge mulighed for at formanden får checkhæfte, så der ikke er nogen der 

skal lægge ud af egen lomme. 

 

Dommere 

Videre tiltag ang. teoretiske kurser 

 Stambogsudvalget vil tage det op på formøde til landsudvalgsmødet i maj. 

 Mulighed for at vi selv kan afholde avlerkurser, og så videreudvikle det, så de bliver mere 

og mere specialiserede. Evt. i forbindelse med temamøde i september. 

Opgavefordeling til dommerelever og sekretærer 2011 

 Louise kontakter dommerelev ang. deltagelse i Roskilde, Odense og Herning. 

 Vi forsøger at finde sekretærer til de enkelte dyrskuer i de pågældende regioner. 

 Sekretær til hoppekåring bliver enten Helle eller Lotte. 

Dommeremner fra andre foreninger 

 Vi vil forsøge at invitere international dommer fra shetlandsponyerne til vores kåringer, 

mhp. tilføjelse til dommerlisten. 

 

Fremtidens materialprøve 

 Materialeprøve udvalget vil fremlægge deres endelige forslag på temamøde i august. 

 Mht. indsyning i år vil vi finde ansvarlige efter hingstekåringen. 

 



Logoregler 

 Vi skal have udarbejdet nogle regler for, hvornår en pony får tildelt vores logo på deres 

pas, samt på hestedata. Tages op på temamøde i marts, så forslag til generalforsamling 

kan blive udarbejdet. 

 

Regionerne 

Reg. 1 og Reg. 2 

 Der var desværre ingen repræsentanter mødt. 

Region 1 afholder generalforsamling 24.feb, og region 2 har afholdt deres. 

Reg. 3 

 Afholder generalforsamling 14 feb.  

 Ingen aktiviteter er endnu planlagt udover det sædvanlige. 

 

NF-Rosetten 

 Denne fortsætter som den hidtil har gjort. 

 Der skal være 3 i en klasse, før der er underlag til vinderen. 

 

Regionshjemmesider 

 Domæine på hjemmesider bør tilhøre foreningen. Dette undersøges nærmere. 

 

Evt. 

Hjemmesiden 

 Hjemmesiden skal være foreningens samlingssted. Evt. mulighed for at holde møde med 

webmaster. 

 

Rapporten 

 Gennemlæsning er i gang, og rapporten udkommer snarest. Vi skal tage op om vi stadig 

ønsker rapporten, især mht. portostigninger.  

Referat: Louise Nielsen 


