
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 18. JANUAR 2009.

Tilstede: Niels Jørgen, Fritz,  Jytte, Aage, Kirstine, Sisse, Louise og Ina

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde: Referatet godkendt.
Referatet fra sidste tlf.møde skal på nettet. Referatet fra generalforsamlingen 
er offentligt i rapporten d. 18-12-09.

Meddelelse fra formanden : 
Datoer for arrangementer f.eks. hoppekåringer skal meldes ud i meget god 
tid, da der skal bestilles dommere. Når regionerne får en arbejdsopgave, så 
skal forarbejdet laves i god tid, for at undgå ekstraopgaver.
Datoer generelt skal ud i god tid, måske endda et år frem, og efterfølgende 
skal de meldes ud i hele foreningen til alle medlemmer og ikke kun til 
bestyrelser og regioner.

Da Regitze ikke længere ønsker at sidde i bestyrelsen indtræder Louise 
Nielsen i stedet. Kirstine overtager posten som næstformand.
Nye arbejdstildelinger i de forskellige udvalg bliver således: Sisse og Louise 
sidder i arrangementsudvalget, Jytte og NJ sidder fortsat i stambogsudvalget, 
Kirstine og Aage sidder i markedsføringsudvalget.

Følgende datoer for bestyrelsesmøder i 2009:
17. maj hos Sisse
4. september på Vilhelmsborg kl. 18
3. oktober hos Aage

Meddelelse fra stambogsudvalget: 
Referat fra Landsudvalget, hvor NJ og Sisse deltog: Der skal gives 45 kr. + 
moms pr. medlem for at gå på hestedatabasen. Derfor skal der laves en 
opdateret liste af nye medlemmer, og endvidere en liste med de personer 
som ikke længere er medlem. Disse lister skal laves hver anden måned, og 
indleveres til landsudvalget. På samme tidspunkt bliver medlemstallet 
ajourført på hjemmesiden.

Meddelelse fra arrangementsudvalg: 
Dommerkonferencen: 
Søren Vallentin har meldt afbud. Jytte gennemgik programmet kort.

Hingstekåringen:
Gennemgang af huskelisten:
- Invitation til æresmedlemmer, dommere og udstillere tager NJ sig af. Jytte 
sender ud til de udenlandske foreninger.
- Forplejning og madbilletter tager Fritz sig af.



- Overnatning tager NJ sig af. Dommerne kommer om fredagen.
- Dommergaver. Emnet tages op på dommerkonferencen.
- Sekretær, muligvis Regitze
- Computer: Jytte og Ina
- Speaker. Skal prioriteres højt ang. viden omkring hingstene, musik osv. NJ 
vil spørge Karen.
- Piskefører: Kurt, Ulrik og der søges flere medhjælpere.
- Måler bliver Majken Holm. Sisse skriver for hende.
- Skovgaard er dyrlæge og Lene skriver.
- Aftegn + afstamning og pas tager Kirstine sig af. Der skal kun laves 
væsentlige ændringer ang. aftegn, da det ellers koster 300 kr.
 - Karen tager sig af programmet og trykningen er samme sted.
- Dækner og sløjfer er bestilt. Det er NJ, der tager sig af det.
- Markedsføring i lokalaviser og lokalradio tager Fritz sig af. Louise sender en 
mail til Landsbladet Hest og Landsudvalget.

Hvis broen lukkes pga. vejret flyttes hele arrangementet til søndag.

- Resultater og indberetning efter arrangementet tager Jytte og NJ sig af.
- Præmier, rosetter, pokaler og vandrepokaler tager NJ sig af.
- Blomsterbuketter er Jyttes job
- Blomster til pynt finder Fritz.
- Koordinering af opvisningshingste: NJ spørger Annelise.

Dyrskuer:
Hvordan bevares resultater: Majken Holm undersøger om vi kan få et link, så 
vi selv kan få resultaterne.
Skal det fortsat være de samme 6 dyrskuer, der er de godkendte. Problemet 
er blandt andet, at regionerne skal spendere ærespræmier, som ikke 
nødvendigvis går til en NF-pony. Skal nogle af de mindre dyrskuer frafalde 
som godkendte, fordi der udstilles for få NF-ponyer.
En ide vil være, at det fortsat er de tre store dyreskuer, som fortsat er 
godkendte + de regionale, såfremt der gennemsnitligt er over 10 NF-ponyer 
udstillet. Kun fra de godkendte dyrskuer skal der indsamles resultater fra 
foregående år. 

Hoppekåring: 
Reg 2, Aage fremlagde forslag til steder:
Fredericia: 1500 kr. pr. hal pr. dag. Eller Revsø. En anden mulighed er 
landbrugsskolen som sidst. Fritz undersøger mulighederne for, om det kan 
blive der igen.

Materialeprøven:
Jytte og NJ står for dette arrangement. De tager et møde med Søren 
Vallentin.



Festival 2010:
Hjemmesiden er kommet op.
Er det muligt om torsdagen kan tages med for ikke at programmet bliver for 
presset?
Der er udvalgt en formand for hver gruppe, og disse formænd udgør en 
styregruppe. Denne styregruppe kan deltage i et møde med bestyrelsen d. 
17. maj hos Sisse, så forskellige ting kan diskuteres og arrangeres bl.a. 
internationale dommere osv.  

Meddelelse fra markedsføringsudvalg:
Annoncering:  Louise skriver om hingstekåring, hoppekåring, materialprøver 
osv.
Skal der gøres noget ekstraordinært mht. markedsføring for at gøre den 
danskavlet NF-pony mere synlig? Det kunne være store flag, der bruges til 
dyrskuer, eller annoncer i større hesteblade.
Der skal findes tilbud på noget af dette.

Orientering til medlemmer om legatpuljen er skrevet af Kirstine, og nu skal 
den på hjemmesiden.

Der vil gerne gives tilskud til Roskildeshowet, men kun med den forudsætning 
at NF-ponyen synliggøres til showet.

Diplom til elitedyr. Det skal der følges op på og sendes ud. 

NF-rosetten overtages af Pia Sørensen. Der skal evt. laves et minimumspoint 
i de mindre discipliner for at få ryttere til at stille op til flere stævner for at få en 
pokal. Der uddeles kun rosetter til generalforsamlingen.

Meddelelse fra kasserer om foreningens økonomi : 
Gennemgang af regnskab.

Der bliver sendt et girokort ud til de medlemmer, der endnu ikke har betalt 
medlemskab.

Dommeruddannelse:
Der blev gennemgået Ibens oplæg og tilføjet og ændret i dette. 
Jytte laver et oplæg, som diskuteres på dommerkonferencen. Det er bred 
enighed om, at tiltag skal ske hurtigst muligt. 

Det skal undersøges, hvad det vil koste at sende dommere + formanden til 
dommeruddannelse og hingstekåring i England.

Hjemmesiden:



Denne skal opdateres især under ’bestyrelsen informerer’ og online 
tilmeldning til hingstelisten.

Hingsteannoncer skal ind på hjemmesiden. Disse kan evt. komme frem via et 
link og et klik på hingstelisten. Hingsteannoncer på nettet koster 300 kr.
For 1500 kr. kommer man yderligere i hingste-, hoppekåringskataloget og i 
julenummeret, hvor man får en helside plus et link.
Kirstine skal hurtigt ringe til dem, der havde en helside farveannonce sidste 
år.

Kirstine sender et notits til hjemmesiden ang. annoncer, som sendes til Sisse.

Avlsresultater for kåret hingste skal ind på hjemmesiden.

Der mangler opdateringer af elitedyr. Enten skal den mangelfulde helt tages 
af, ellers skal den opdateres. Louise vil gerne opdatere listen.

Links til budget, virksomhedsplan, regnskab og beretning skal ind på 
hjemmesiden.

Links:
Der skal laves en oprydning af hvilke links, der er tilknyttet på hjemmesiden. 
Jytte har lavet en liste over dem, der skal blive ved med at stå der. Det skal 
dog lige kontrolleres om disse links stadig virker.

NF-rapporten:
Der skal snakkes med Karen om de regionssider, og hvordan det skal foregå. 
En mulighed er at sende materialet til NJ, eller den der læser korrektur, 
samtidig med at det bliver sendt til Karen, så de ved, hvad der evt. ikke er 
med i rapporten, så det kan rettes i tide.

Bestyrelssiden skal korrigeres.

Regioner:
Der er generalforsamling i regionerne på følgende datoer:
30. januar i region 2.
12. februar i region 3
15. februar i region 1.

Høstmødet afholdes d. 18. september kl. 18
Generalforsamling i hovedbestyrelsen d. 14. november i region 3.

Eventuelt:
Ingen oplæg.

Referent: Ina.


