
 
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 7/5 2011 KL. 10.30 HOS NIELS JØRGEN

 
Til stede var: Niels Jørgen Andersen, Sisse Dahlin, Jytte Madsen, Liselotte          
Månsson, Kirstine Rasmussen
Afbud fra: Lotte Dahlin, Aage Dahlsen, Louise Nielsen

 
● Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

           Referatet godkendt. Det præciseres, at bestyrelsesreferater er beslutnings-
           referater.

     
● Meddelelser fra formanden 

                2 vallakker (Holmens Fagos og Svennebjergs Skyward), der har været stillet til  
                hingstekåring, har søgt om at få registreret   deres vallakkåring. Jytte ser om 
                hun har beskrivelserne og sender dem i så fald til stambogskontoret.
                Drejebog for alt hvad vi foretager os/kvalitetssikring 
                Der laves beskrivelser for alle aktiviteter og procedurer for forskellige situatio-
                ner. Dette laves efterhånden, som der er ressourcer til det.
                Dyrlægekontrol til kåringer 
                Det blev foreslået, at lave dyrlægekontrol af alle ponyer både til hingste- og 
                hoppekåringer. Niels Jørgen undersøger, hvad det vil koste at få Videncenteret 
                Hest`s dyrlæge til hoppekåringen.
                Håndtering af ponyer som er over mål 

           Problemet er pt. ikke stort. Derfor afventes mere udbredt brug af lasermåling. 
           Øges problemet, tages det op til fornyet diskussion.

     
● Meddelelse fra stambogsudvalg  (Niels Jørgen, Jytte) 

                Evt. emner til Landsudvalgsmøde 27/5 
                Det forsøges at lægge flere møder samme dag, når Niels Jørgen og Jytte skal 
                til LU møde. Møde med Maiken Holm fra Stambogskontoret (bl.a. om hvordan vi 
                håndterer GW registreringen fra 2013 og opkrævning af gebyr/følregistrering).  
                Formøde i Gruppe C (drøftelse af emner som medlemsblade og avler/teoretiske
                kurser). LU møde (her ønskes en forklaring på brug af og ansvar i forhold til me-
                dicinsider i hestepassene).
                Hingstelisten 2011
                Gebyr for optagelse af EU hingste (mails fra O. Jensen og R. Lassen). Dette dis-
                kuteres med de andre foreninger. Herefter svares der på omtalte mails.
                Håndtering af ponyer med mere end 6,25% GW efter ”deadline”
                I brevet til hingsteholderne 2012 informeres om, hvordan føl efter hopper med 
                mere end 6,25%GW vil blive registreret. Desuden sættes en ”advarsel” på salgs-
                listen, hvor konsekvenserne ved køb af danske eller udenlandske hopper med
                mere end 6,25%GW forklares.   
                Håndtering af ponyer, som ikke er registreret i den danske HD
                Punktet blev ikke behandlet.
                    

 
● Internationalt møde i Finland d. 9.-10./7

Emner
                  Der er foreløbigt indgivet emner fra Danmark angående hestepas og registrering 
                af ponyer handlet mellem landene.
                Deltagere
                Da mødet ligger i samme weekend som den danske hoppekåring, blev det be-
                sluttet, at spørge Ole Wienecke om han vil repræsentere Danmark sammen 
                med Jytte.



             
 

● Meddelelse fra arrangementsudvalg (Sisse, Lotte, Liselotte)
      Bestyrelsens rolle ved arrangementer 
      Der skal gerne involveres flere personer ved arrangementerne, så bestyrelses-
      medlemmerne frigøres til løse opgaver og til f.eks. at  vejlede nye medlemmer.

                 Evaluering af temamøde herunder godkendelse af referat
                 Referatet blev godkendt. Louise sørger for offentliggørelse på hjemmesiden.
                 Der ønskes ikke alt for detaljerede referater fra den slags diskussionsmøder. 

      Åbent Hus  28.-29./5 herunder PR 
      Sisse og Liselotte sender information om arrangementet til bladene.
      Mathilde sørger for at sende nyt om arrangementerne på aktivitetskalenderen
      til Landsbladet Hest og gerne til andre hestemedier. 
               

                Hoppekåring 2011
                Finder sted på Finstrupgård i Aalborg d. 9.-10.juli
                Gennemgang af opgaveliste (ansvarlig i parentes)
                Dommere: Iben, Martin, Thea? (NJ)
                Dommerelev: indisponibel
                Sekretær: Helle Sørensen (Ll)
                Overnatning (NJ)
                 Forplejning (Finstrupgård)
                 Dommergaver: Tur til Breedshow 2012 (Si)
                 Springdommer og banebygger: Andreas Künnemann (Si)
                   Sekretær for springdommer (Ki)
                 Ponymåler (NJ)
                 Dyrlæge (NJ, se ovenfor)
                 Identifikationskontrol: Kirstine
                 Katalog: Jytte spørger Michael 
                 Sekretariat: Bestyrelsen
                 Tilmeldingsskema: Kirstine laver og sender til hjemmesiden
                 Tilmeldinger: Skemaet sender til Jy, NJ, FS, Ki
                 Indskrivning af beskrivelser (Si)
                 Indberetning til Stambogskontoret inden 14 dage (Si)
                 Buketter og langstilkede roser: NJ undersøger pris lokalt
                 Speaker (Reg.1)
                 Staldansvarlig og staldtavler: (Reg.1)
                 Priser
                 Tilmelding hoppe/vallak: 800kr, Føl: 100kr, Boks. Kirstine finder pris 
 
                 Hingstematerialprøve
                 Datoer   Indsyning  i slutningen af august
                 Møde med Søren Valentin   Niels Jørgen og Jytte arrangerer møde 27/5
                 Sisse og Liselotte er bestyrelsens repræsentanter i materialprøveudvalget 2011
                 Depositum: 2000 kr.
                 Evt. samarbejde med DSP
                 Der afventes referat fra det af DSP arrangerede fællesmøde mellem småheste- 
                 og ponyracer.
                 Forespørgsel fra Ole Jensen
                 Der sendes skriftligt svar ang. muligheden for, at Polsbury Pericles kan deltage i 
                 materialprøven, når der har været møde med Søren Valentin. Ok hvis der er 
                 pladser nok.
 
 



                 Temamøde/avlerkursus i Odense 10/9 
                 Dette ændres til 3 arrangementer i regionerne. 8/9 i Reg. 1+3, 15/9 i Reg. 2.
                 Emner
                 Endeligt forslag om alternativ materialprøve
                 Hvem står for arrangementet
                 Kirstine, Aage og Liselotte står for at lave dagsorden og aktiviteter.
 
                 Mountain and Moorland Shows 
                 Liselotte har haft kontakt med Anja fra M&M, der oplyser, at sommershowet er
                 godkendt af DRF.
                 Fællesarrangementer med DSP og andre ponyforbund
                 Se ovenfor.
                 Årets Dyrskuer herunder dommere  og PR 
                 Dommere og sekretærelever er på plads. Bannere er klar, 1 til hver region. 
                 Brochurer og klistermærker er klar.              

 
●  Meddelelse fra markedsføringsudvalg ( Liselotte, Louise) 
       Status på PR. for  at få voksenryttere til ponyer 
       Liselotte vil få Helle til at skrive til nyhedsbrevet om voksenryttere på ponyer. 
       Der skrives om forskellige temaer
       PR – hvor anvendes pengene bedst 
       Punktet blev ikke behandlet særskilt.

                  Nyhedsbreve
                  Nyhedsbrevet mailes til bestyrelsen inden udsendelse. Michael står selv for 
                  udsendelsen til medlemmerne.
                  E-mail til nyhedsbrevredaktør (Louise)
                  Punktet blev ikke behandlet særskilt.            

 
●   Meddelelse fra regnskabsføreren om foreningens økonomi.

  Der var fremsendt en foreløbig oversigt over økonomien efter Flemming Sø-
  rensens tiltrædelse som regnskabsfører. Der afventes et mere klart overblik
  efter årets hoppekåring, hvor der erfaringsmæssigt tilgår en del medlemmer.

   
●   Dommere

             Videre tiltag ang. teoretiske kurser 
             Der drøftes nærmere ang. muligheder med de andre foreninger til mødet 27/5.
             Opgavefordeling til dommerelever og sekretærer 2011
             Er aftalt med de pågældende.
             Dommeremner fra andre foreninger 
             Niels Jørgen forespørger Jan Bjørnshøj, international Shetlænderdommer, om
             mulig interesse for at komme på foreningens dommerliste. 
 

●   Hjemmesiden
             Forslag fra webmaster Sara Clement
             Forslaget om at forny hjemmesiden med nyt, mere enkelt og overskueligt de-
             sign blev imødekommet af bestyrelsen. Der blev lavet en liste over ønsker og 
             krav til den nye side og Jytte sender det videre til Sara.
             Hjemmesidelayout+opdateringer 
             Behandlet ovenfor.
             E-mail til webmaster 
             E-mail linket til webmasteren har for flere ikke været muligt at benytte. Dette 
             forsøges rettet hurtigt.
             Stutteriannoncer
             Betaling  De, der ikke har betalt har fået slettet deres annoncer. Dette er også 



               sket på Reg. 1 og Reg. 2`s hjemmesider.  
               Hovedsiden/regionssiderne
               Det er de samme stutteriannoncer, der skal optræde begge steder.
 

●     Fremtidens Materialprøve (Lotte, Sisse, Liselotte)
               Udvalget udarbejder endeligt forslag til efterårets temamøder med henblik på  
               at stille forslag til generalforsamlingen i november. Udvalget søger ikke læn-
               gere medlemmer og meddeler dette til webmasteren.

 
●     Logoregler

               Bestyrelsen forholder sig afventende med hensyn til regler for anvendelse af
               foreningens logo.
                

●     Regionerne (Lotte, Aage, Kirstine)
         Referat fra Regionsgeneralforsamlinger
         Regnskaber på hjemmesiden
         Regionerne orienteres om, at deres regnskaber efter generalforsamlingerne
         skal offentliggøres på de respektive hjemmesider i henhold til foreningens
         vedtægter.
         Orientering om årets arrangementer
         Reg. 1 afholder føl og plageskue på Stutteri Odbjerg d. 6/8. Championater og 
         Medaljeridning 1.-2./10 i Skive.
         Reg. 3 afholder orienteringsridt d. 8/5. Desuden er der planlagt galopløb, 
         ØDM d. 14.-15./8, championater og medaljeridning udendørs i Hvalsø d. 
         ?./9. Iben bliver dommer for New Forest på Roskilde Dyrskue, da Ole W.
         efter tilmeldingsfristens udløb er fundet inhabil.
          
         Lotte har lavet stævnemanualer, som sendes til godkendelse i regionerne.
         Herefter får hver region en mappe.
         Championater og medaljeridning er hermed standardiseret og ens i alle reg.
         Nyt til championater fra 2011 er championat for 7 års og ældre ponyer. 
         Ligeledes indføres endnu en medalje, rubin, til medaljeridning. 
        
         New Forest Rosetten
         Denne kører fortsat fint og Mathilde er glad for arbejdet med at holde resulta-
         terne opdateret.

              
●     EVT.
 
 
 
 
Referent
Jytte N. Madsen


