
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 12. April 2008.

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

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde: Referatet godkendt.

Meddelelse fra formanden : 
Oplæg fra Jytte, der bla. Indeholdt spørgsmålstegn ved, om beslutningen om, 
ikke at offentliggøre beskrivelser på afviste hingste skal annuleres. Vi 
diskuterede dette emne og besluttede at alle beskrivelser fremover vil blive 
offentliggjort på nettet og i Rapporten. 
NJ har lavet endelig aftale med Søren Valentin angående Materialprøve. 
Jytte sender informationer til hingsteholderne når tiden nærmer sig.

Meddelelse fra stambogsudvalg : 
Stambogsudvalget sørger for at der kommer GW% på alle de føl der er 
”faldet ud” . 
Der er indsendt ansøgning om at få kåret to vallakker efter afvisning til 
hingstekåring. Sisse sender papirer til Landskontoret.

Meddelelse fra arrangementsudvalg: 
Evaluering af hingstekåring: Vi må have en nøjagtig køreplan for dette 
arrangement. Denne udarbejdes i løbet af året af bestyrelsen.  Direkte 
skrivning var en prøve og skal ikke være i fremtiden. Det tog for mange 
resurser og det endelige resultat var alligevel ikke nøjagtigt. Vi blev enige om 
at der til hoppekåringen var flere der påtog sig opgaven med at skrive i 
dagene efter arrangementet. Vi skal være bedre tuil at sætte folk i arbejde og 
til at have et ordentligt kommunikationssystem. Der skal mere ”flow” på det 
der foregår i stalden (måling, dyrlæge og besigtigelse) Der skal skrives 
afvigende aftegn på besigtigerpapirer med underskrift, hvis det skal have 
opsættende virkning på Landskontoret. Der skal være klare aftaler med 
dyrlægen om hvad hans rolle er. Vi skal undersøge om hvid plet på testikler 
er ”ulovligt” .
DNA på de nykårede hingste er i orden og tidsfristen er holdt. 
Regionsseminar: Udskydes, da der er for mange afbud. Seminariet skal 
gennemarbejdes. Den vigtigste opgave er at championaterne skal fornyes fra 
2009. Oplæg laves til høstmødet (Regitze og Sisse). 
Hoppekåring: i Ålborg, Der skal invitation på hjemmesiden (NJ) Dommerne er 
inviteret.  Regitze og Sisse deles om skriverjobbet. 
Danske materialprøve til det internationale forum. Danmark vil invitere til 
internationalt show 2010 i forbindelse med Festival og jubilæum.



Meddelelse fra markedsføringsudvalg:
Fritz taler med Dorthe om klistermærker. NJ sørger for forsikringslinks.

Meddelelse fra kasserer om foreningens økonomi : 
Kassereren har haft en travl periode og vil sende  rykkere efter 1/5 og også 
her vil der blive udarbejdet en medlemsliste.

NF Rapporten:
Karen skal inviteres til et bestyrelsesmøde. Regitze er fremover bestyrelsens 
kontakt til Redaktøren.

Referent: Sisse.


