
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 1. juni 2008.

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

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde: Referatet godkendt.

Bestyrelsesarbejdet:
Ina overtager tjansen som skribent af referat.
Sisse ønsker, at det, der skal ind på hjemmesiden, bliver sendt i samme 
format og med rette tekst på mail til hende. Dermed bliver det nemmere og 
hurtigere at få tingene på hjemmesiden. 

Meddelelse fra formanden : 
Hingstelisten:
Pedro er kommet på hingstelisten. Jens Lyn blev taget af hingstelisten, men 
er nu på igen.

Der er modtaget takkekort fra Albrechsens begravelse og fra Erik og Hilda.

Oplæg fra Jytte, referat af LU d. 14/5 2008. Diskussion af transportcertifikat. 
Kirstine vil skrive om de nye regler, hvem der er omfattet osv. til 
hjemmesiden. Diskussion af brændemærkning. Endvidere diskussion af 
lovpligtig ansvarsforsikring på alle heste pr. 01.07.08. LU foreslår, at man 
tager en snak med sit forsikringsselskab. Sisse skriver dette på 
hjemmesidens forside. Der var opfordring fra LU om at bruge Vilhelmsborg til 
arrangementer. 

Meddelelse fra arrangementsudvalg: 
Hoppekåring: Erfaring til næste år: priser skal på hjemmesiden hurtigst 
muligt. 
Regitze får samlet antal af tilmeldte og tilmelding til spisning. 
Overnatning må man selv sørge for, men der er mulighed for at kontakte 
Gitte, reg I, der kan skaffe omkring 60 sovepladser.
Gennemgang af arbejdsopgaver:
Sidste tilmelding til spisning er endnu ikke på plads. Dommerne skal 
overnatte evt. i Støvring. NJ bestiller værelser.
Sisse finder ponymåler, en lokal. 
Kirstine finder besigtigelsespapirer/skemaer, kun rettelser bliver tilføjet.
Sisse spørger Lene, om hun vil stå for aftegningsregistrering.
NJ er kontaktperson til hele arrangementet. Han godkender bane og hård 
bund. Både udendørs- og indendørsbaner skal gøres klar.
Jytte står for afstamningskontrol. 



Kataloger og tidsplan hører under NJ og Karen. 
Trensenr. og rosetter er også NJ.
Ringsekretær er Regitze og Sisse. 
Speaker: Kirstine prøver at finde én. 
Sekretariatet finder vi på stedet. Det er vigtig at nogen er der tidligt fredag til 
at tage imod. Reg I finder nogen der kan sidde i sekretariatet. Vigtigt at det 
også er let at komme i kontakt med en fra hovedbestyrelsen under 
arrangementet.
Der skal laves boksskilte.
NJ tager sig af præmier, dækner og pokaler.
Kirstine og reg I sørger for buketter, der skal være 12 á 150 kr. 
Fritz tager blomster med til udsmykning. De kommer dog først søndag.
Jytte skaffer fotograf, eventuelt LT
Reg I sørger for annoncering i lokalaviser.
NJ sørger for mad til dommere, og madbilletter til bestyrelsen. 
Hele hovedbestyrelsen er kåringsansvarlig for resultater og kåringsplads. 
Der skal laves invitation til udenlandske NF-foreninger.
Ina laver takkekort, og sender dette ud sammen med kataloger. Sisse sender 
den fra sidste år til hende. 
Sisse og Fritz tager sig af dommergaver. 
Ina og Jytte prøver som ved hingstekåringen at skrive beskrivelserne ind 
samme dag, altså lørdag.

Materialprøven:
Kirstine og Ole Jensen tager sig af dette arrangement. Kirstine er sekretær og 
kontaktperson. 22/8 er der indsyning. 5/9 er der forældredag. 19/9 er 
derafsluttende prøve. Kirstine aftaler med Skovgaard, at han skal komme d. 
22/8. NJ laver staldplaketter m.m.

Reg III sørger for høstmødet.

Regionseminar d. 20 september 2008 på Vilhelmsborg kl. 10:
Her skal der foretages en gennemgang af regler (Måske Klara vil kigge på det 
færdige resultat, og sikre at der er ikke står noget modsigende). Der skal 
laves et udkast til en avlsplan. Diskussion af championater, elitepoint osv.

Reg II og Åge tager sig af generalforsamlingen d. 22. november.

Hingstekåringen 2009: Skal foregå i reg II. En kort drøftelse af, hvordan det 
fremover kan planlægges i hvilke regioner hingstekåringerne skal finde sted.

Festival 2010: Der skal laves et budget i regionerne omfattende 150 opstaldet 
ponyer, samt 200 deltagende ponyer. Regionerne skal endvidere lave en 
overordnet plan og have et overblik over ressourcer. 
Kan arrangementet ligge i august? En forudsætning er, at det skal ligge i 
skoleferien.    



Meddelelse fra markedsføringsudvalg:
Regitze tager sig af annoncering af arrangementer. Hoppekåring er allerede 
annonceret, hvilket er rigtig godt. 
NJ tager sig af links til annoncører. Links fra hingsteliste til hjemmeside tager 
Sisse sig af. Fritz undersøger, hvem der har betalt.
Der skal slettes stutteriannoncer pga. manglende betaling
Forsikringsrabat-ordningen har Gert og NJ ikke hørt mere fra. NJ følger op på 
sagen.
Legatpuljen: man kan kun modtage beløb såfremt, man er medlem af 
foreningen. Alle kriterier skal på hjemmesiden.

Meddelelse fra kasserer om foreningens økonomi : 
Gennemgang af regnskab: Hingstekåringen har givet en større indtægt end 
forventet. Kontigentindkomsten er endnu ikke nået, da alle ikke har betalt. 
Annoncebudgettet er nået, det skyldes helsideannonce.
Dommerkonferencen var en større udgift end beregnet. Dette skyldes, at det 
var svært at vide på forhånd, hvad arrangementet ville koste.
Fritz vil snakke med Svend ang. papirkvalitet og, om det kan komme ned i 
vægt, dermed vil billedekvaliteten forringes. Der er ingen, der ønsker at gå 
ned i kvalitet. Optimering ang. porto: Hvor mange sider kan Karen bruge før 
portoen stiger?
Stamkortet skal testes på flere computere. Fritz og Carsten arbejder videre 
med dette. Der skal tilføjes stutterinavn på stamkortet.
På hjemmesiden skal det tilføjes, at når der indbetales på giro via netbank, så 
skal der vælges kortnr. +01.
Der skal udarbejdes en liste over stutterinavne til internationalt register. Jytte 
undersøger problematikken vedr. at ens stutterinavn kun er beskyttet, 
imellem dem, der står i registreret, andre der ikke er registreret kan vælge et 
hvert navn, også et allerede registret stutterinavn.

NF Rapporten:
NJ påtager sig skylden for, at deadline for rapporten ikke blev overholdt.
Indholdslisten skal sendes til Karen. Der skal sendes en endelig indholdsliste 
til alle bestyrelsesmedlemmer. Dette tager Ina sig af.
Ang. afkomsliste, så skal der tilføjes pct. så det fremgår, hvor mange af 
hingstens afkom, der er kåret ud af samtlige afkom. Hvilke hingste skal med? 
De hingste, der får afkom og indtil de 5 år efter, de er gået ud af avlen.   

Regioner:
Reg II: SDM: 6. september ved Fåborg rideskole. De arbejder på eventuelle 
temadage.
Reg III: ØDM: d. 15., 16. og 17. august. 



Reg I: VDM: d. 29.-30. august, føl- og plagskue: d. 2. august, championater 
sidst i oktober. De har lige haft et mønstringskursus, som kan anbefales til de 
øvrige regioner, da der var mange deltagere.

Regionssider i Rapporten: skal både sendes til bestyrelsen og rapporten. 
Skal kun indenholde informationer, som f.eks. indkaldelse til 
generalforsamlingen. Der skal vælges en person fra hver region, som har 
ansvaret for at tingene bliver sendt til Karen i rette tid. Karen skal have navnet 
på vedkommende.

Gennemlæsning af Ibens udkast til dommeruddannelse:
Alle synes, udkastet er rigtig godt, og det er klart noget der skal arbejdes 
videre med. Det skal diskuteres, hvor meget foreningen vil investere i det, 
især i starten, f.eks. kan det foreslås, at deltagerne selv betaler for kurser i 
starten. 
Der skal tages en samtale med de andre foreninger om, hvordan de 
uddanner deres dommere.
Til udvælgelse kræves en begrundet ansøgning.
Alle læser udkastet igennem og skriver kommentarer ned til næste gang.

Eventuelt:
Ærespræmier til dyreskuer: Det aftales at der gives 500 kr. pr ærespræmie, 
som det er tilfældet på Roskilde dyreskue.
Ang. resultater så indsender dommeren eller dommersekretæren disse til 
foreningen. Sisse tager kontakt til Roskilde og Herning, mens Jytte og Fritz 
tager sig af Odense.

Ang. medaljer: Der er ikke flere. NJ finder et tilbud fra dem, der har lavet 
pints. Det skal diskuteres i regionerne, om der er stemning for kun at lave en 
slags medalje, så der ikke er forskel på eksteriør- og ride-medaljer. 

Referent: Ina.


