REFERAT BESTYRELSESMØDE 30/5 2011 KL. 19.30 I FREDERICIA
Begæret af Liselotte Månsson og Sisse Dahlin
Til stede var: Niels Jørgen Andersen, Sisse Dahlin, Hanne Jensen (reg.2), Jytte
Madsen, Liselotte Månsson, Kirstine Rasmussen
Afbud fra: Lotte Dahlin, Louise Nielsen


Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
Enkelte rettelser til referatet, der dog ikke kan endeligt godkendes før næste
møde.
Hjemmesiden
Retningslinier for reklamer på fotos drøftet. NJ tager kontakt til Sara ang. dette.
Sisses liste over rettelser til hjemmesiden gennemgået og de, der tager ansvar
for de enkelte punkter fundet. Sisse, Liselotte og flere andre medlemmer har
oplyst, at de har svært ved at sende til gmail.
Der var generel enighed om, at også de små dyrskuer kan sættes på
aktivitetskalenderen på hjemmesiden og at billeder og resultater fra disse kan
vises på hovedhjemmesiden.



Meddelelser fra formanden
Finansiering af udgift i forbindelse med ekstraordinære bestyrelsesmøder
Det er bekosteligt for foreningen, når bestyrelsen holder ekstra møder. Det bør
kun bruges ved uopsættelige punkter. Liselotte mener, at det var tilfældet ved
dette bestyrelsesmøde.



Meddelelse fra stambogsudvalg (Niels Jørgen, Jytte)
Foreløbigt kort referat af møderne den 27/5 i Skejby med Maiken Holm, formøde
i Gruppe C, LU møde og møde med Søren Vallentin ang. materialprøve.
NJ skriver til Ole J. og Regitze L. ang. EU hingste 2011.



Meddelelse fra arrangementsudvalg (Sisse, Lotte, Liselotte)
Hoppekåring
Enkelte rettelser til propositionerne ang. framelding, tilmelding efter sidste tilmeldingsdato og bropenge.



Meddelelse fra markedsføringsudvalg ( Liselotte, Louise)
Helle, Lene og Liselotte er i gang med at starte en ”Social Rapport”, der vil behandle forskellige temaer: 1. Voksenryttere, 2. Dyrskuer, 3. Telefoniske/Journalistiske interviews.



Meddelelse fra regnskabsføreren om foreningens økonomi.
Der er betalt i alt 9000kr til VH for adgangskoder til HD. En stor post, der bør
drøftes til generalforsamlingen.
Rapporten er også meget dyr og der tænkes i alternative baner.



Medindflydelse og demokrati i bestyrelsen (Liselotte)
Liselotte følte ikke, at der var enighed efter sidste bestyrelsesmøde og startede
en e-mail diskussion, som ikke alle deltog i. Denne føltes ikke afsluttet, før
propositionerne for hoppekåringen kom på hjemmesiden.
Den fremtidige procedure ved bestyrelsesmøder blev diskuteret. Der føres ikke
til referat før endelig vedtagelse (se nedenfor). Modtagelse af mails bekræftes,
evt. uden kommentarer.

Det forventes, at man efter bestyrelsesmøder har tillid til, at de andre udfører
deres respektive opgaver. Hovedlinierne fra beslutningsreferatet overholdes.
Arrangementer pålagt regionerne: Bestyrelsen skal have tillid til arrangørerne,
uden efterfølgende diskussioner og uden at møde med egne hjælpere til de
regionspålagte opgaver.
Hoppekåringen:
Nødvendigheden af dyrlægekontrol af alle hopper drøftet og ikke fundet
relevant.
Bestyrelsens morgenmøde med dommerne er vigtig. Den skal foregå uden
forstyrrelser og det er vigtigt, at bestyrelsens medlemmer møder op. Her
præciseres retningslinierne for bedømmelsen.
Det tilstræbes at finde en springdommer fra lokalområdet til at dømme
springningen, der dog kun gennemføres ved min. 10 tilmeldte ponyer.
Springningen foregår umiddelbart efter mønstring på fast bund.
Der bestilles kun 1 hal samt udendørs baner for at mindske udgifterne.
Jytte foreslog igen, at vi i fremtiden måske skal genindføre endags kåringer for
at mindske udgifterne for avlerne. Der er ikke enighed i bestyrelsen på dette
punkt og det kan blive aktuelt at spørge medlemmerne, evt. på en
generalforsamling.


Spilleregler for hvordan vi arbejder og tager beslutninger i bestyrelsen
(Liselotte)
Vedtægternes §26 stk.4, der omhandler afstemning i forbindelse med bestyrelsesbeslutninger, bruges fremover, hvor der er flere meninger om et emne.
Dette vil tydeliggøre beslutningerne.



Spilleregler for bestyrelsen vedrørende promovering af egne ponyer
(Liselotte)
Punktet foranlediget af NJ`s undren over billederne i den engelske årsrapport
2010, hvor der er billeder af 1 pony fra Horsemosen og 2 ponyer fra Glenwood.
Jytte kunne oplyse, at der sammen med resultatlisten fra alle kårings- og
eksteriørklasserne var sendt billeder til England af vinderne i alle klasserne.
Englænderne har selv udvalgt de billeder, de har bragt i Rapporten. Jytte har
ikke favoriseret sin egen pony frem for andres.



EVT.
Vilhelmsborg har spurgt på New Forest hingst og følhoppe til et arrangement.
Sisse har tilbudt Layout og det forsøges at finde en følhoppe fra Jylland.

Referent
Jytte N. Madsen

