
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 22. August 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 : 

Ansøgning om at stille afkom efter Langmarksgårds Yin til hingstekåring, 
selvom hoppen ikke er kåret. Vi diskuterede, og blev enige om et afslag til 
ansøgningen, idet hoppen var 10 år da den døde og der derfor har været 
mange muligheder for at stille den til kåring. Der blev også lagt vægt på at 
afkommet, som ønskes stillet til kåring, er født året før hoppen døde og at 
hoppen heller ikke var meldt til kåring samme år som hun døde.

Meddelelse fra stambogsudvalg : 
GW %  tjekkes i forbindelse med kåring.
Avleren af Bøgely’s Nette har fået sit pas tilbage og betragter sagen som 
afsluttet.

Meddelelse fra arrangementsudvalg: 
Hoppekåringen: Forløb planmæssigt. Nyt online tilmeldingssystem skal 
benyttes næste år.
Skrivning af beskrivelser direkte på pladsen er nu afprøvet til både hingste og 
hoppekåring i 2008 og vi er enige om at det tager for mange recourser og 
ikke er en lettelse efter kåringen. Derfor vil det ikke længere være 
arbejdsgangen.
Materialprøve: Kirstine og Ole Jensen er kontaktpersoner, da 3 i bestyrelsen 
er personligt involveret i de hingste der skal insynes.
Høstmøde: 27/9 i Region 3 – Ølby centret Køge.
Regionsseminar: 20/9 på Vilhelmsborg.
Generalforsamling: I region 2.
Hingstekåring 2009: Region 2. 
Festival 2010: Region 3. Roskilde Dyrskueplads. 13-14-15 August. Prisen 
bliver at hoppekåring 09 flyttes til region 2.
Diskussion om medaljer, plaketter og dækkener tages til regionsseminar.

Meddelelse fra markedsføringsudvalg:



Der skal link på hjemmesiden il de forsikringsselskaber der yder rabat til 
medlemmerne.
Der er givet tilskud fra puljen til Odbjergs Idol og Kjølens Floret.
Der er i alt sat 10.000 af i budgettet i 2008.

Meddelelse fra kasserer om foreningens økonomi : 
Foreløbigt regnskab ser fornuftigt ud.

Dommeruddannnelse:
Oplæg fra Iben præsenteres på regions og høstmøde. Der er enighed om at 
ansøgere selv skal tage initiativ forud for ansøgning.

Hjemmesiden og NF Rapporten:
Hvis der ønskes hurtig ekspedition på hjemmesiden skal tingene sendes, 
som de skal på. 
NF Rapportens fremtidige virke skal diskuteres på Høstmødet og senere på 
generalforsamling.

Regionerne: 
Informationsansvarlig i regionerne er:
Reg I: Anders
Reg II: Kurt
Reg III: Klara

Hovedforeningen ønsker at støtte Championaterne økonomisk og derfor vil vi 
betale dommere, medaljer og plaketter. Mere information til 
Regionsseminaret.

EVT. 

Referent: Sisse.


