
 

REFERAT BESTYRELSESMØDE 22. FEBRUAR 2015  
HOS ASGE NILSSON, DALMOSE 

 
Fremmødte:   Asge Nilsson, Ole Wienecke, Werner Månsson, Karina Vistisen, Svend 

Hansen, Pernille Rieks-Pedersen og Chris Mandrupsen 
 
Afbud:   Niels True og Marie Eliasen 
 
Referent:  Asge Nilsson 
 

Formanden bød velkommen og gjorde på forespørgsel fra Pernille opmærksom på, at regionerne kun 
har én repræsentant i hovedbestyrelsen 
 
Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 

Referatet er godkendt. 
 

Meddelelser fra formanden       
Siden sidst 

Foreningens generalforsamling gik fint, men der var kun mødt 11 stemmeberettigede op. Camilla-
Holm Nielsen meddelte efterfølgende at hun ikke ønskede at fortsætte i hovedbestyrelsen, så 
Karina Vistisen er indtrådt i stedet. 

Hestekongres i Fredericia 
Ole W og Jytte Madsen deltog på vegne af foreningen. 

Konstituering af bestyrelse og udvalg mv. 
Ole W. fortsætter som formand 
Asge indtræder som næstformand 
Karina indtræder som sekretær 
Bent Jessen fortsætter indtil generalforsamlingen 2015 med at være kasserer uden for bestyrelsen. 
Men han har meddelt at han ønsker at stoppe derefter, så der skal findes en efterfølger enten i 
eller udenfor bestyrelsen. 
Lene Jacobsen fortsætter med arbejdet omkring Myotoni. 
Stambogsudvalget ønsker vi at fortsætte med Jytte Madsen og Lene Jacobsen og så bliver Marie 
Eliasen spurgt om hun vil indgå i stedet for Asge 
Arrangementsudvalget består fremover af Karina og Asge 
Markedsføringsudvalg; Svend er valgt som tovholder herpå. 
Avlsudvalg vil som udgangspunkt bestå af Pernille, Werner, Ole W og Iben Tjelum. 

Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder mv. i det kommende år 
2. maj 2015 
29. august 2015 
24. oktober 2015 
21. november 2015 generalforsamling, evt på Lumby Skole på Fyn. 

Evaluering af temamøde/dommerkonference 
Vi var enige om at det var en god og inspirerende dag, især Jørgens Finderups oplæg omkring 
lineærkåring var meget interessant og spændende for en evt. ny form for bedømmelse til kåring. 
Og det var rart at se de to nye dommere, som begge kom med rigtig gode inputs. Lene og Fritz 
havde gjort et stort og godt arbejde med lokaler og forplejning. 

Status på online betaling 
Niels arbejder på løsningen, og selve opsætningen er klar på hjemmesiden til at tage i brug, så snart 
aftalen er faldet på plads. Vi håber på at den er klar til brug ved hoppekåringen. 



 
 

Meddelelser fra stambogsudvalg  
Referat fra mødet i Landsudvalget og Stambogsudvalget d. 3. december 

Fra 2013 til 2014 var der ikke den store nedgang i antallet af fødte føl, dog er der 9 bedækninger 
mindre 2014 end i 2013.  
Man er blevet enige om et forslag til revidering i hesteloven, men det vil først blive taget videre i 
2016. Og så er der kun 4 år til loven træder i kraft i sin fulde udformning. 
Transportloven er blevet fuldstændig overfortolket i Danmark, og rammer de helt forkerte 
mennesker. Voldsomt store bøder for mange små forseelser, der som regel ikke handler om 
hestens ve og vel. 

Hingsteliste 2015 og brev til hingsteholdere 
De hingste der var på hingstelisten i 2014 kommer automatisk på listen i 2015, så det er kun nye 
hingste der skal meldes til. Og ønsker man ikke sin hingst på hingstelisten i år skal man sørge for at 
afmelde den. 
Ole sørger for at landsudvalgets regler bliver sendt ud til de hingsteholdere, der har hingste på 
listen. 
 

Meddelelser fra arrangementsudvalg  
Hingstekåring 2015 

Med 4 hingste tilmeldt, er vi meget glade for løsningen sammen med DSP. Vi har fundet 4 
hjælpere, som er meddelt DSP, der sørger for at planlægge hvilke opgaver de skal løse. 
Pernille mener at vi skal passe på med at hænge Region Vest op i forhold til det her arrangement, 
da det er et forenings arrangement, og ikke i regionsregi. 
I evalueringen, skal der til næste bestyrelsesmøde indgå et punkt omkring om vi skal fortsætte 
samarbejdet med DSP, og evt. om der i så fald skal være noget refusion til de hingsteejere der skal 
krydse broen. 
Vores dommerelev, Lene Thaulow, er også dommerelev hos DSP og hun følger til denne kåring DSP, 
men kan efter eget valg selv stå på siden af vores dommere hvis hun har tid på dagen. 
Lene J. sørger for at kåringsbeskrivelserne bliver indskrevet på dagen så hingstejerne kan få dem 
med på dagen. 
Kirsten Byrialsen sørger for rosetter, dækkener og æresbånd. 

Dyrskuer 2015. Herunder præmier. Dommer og racerepræsentant til Landsskuet i Herning og 
Odense 

Region vest har ønsket at det ikke bliver den samme dommer på Landskuet i Herning som sidste år. 
Vi prøver at indstille Else Libach som dommer, og fortsætter med Kirsten B. som racerepræsentant. 
Vi indstiller Iben Tjelum til Odense Dyrskue. 
Pernille mener at tiden er til at vi bør revidere listen over hvilke dyrskuer der er godkendt af 
foreningen. Dette vil blive taget op som et punkt på et af de kommende bestyrelsesmøder. 
Vi vil igen tage med til landsudvalget at det bør være dyrskuerne selv der sørger for 
ærespræmierne til alle racer. I stedet for at foreningerne selv gør det, og kan risikere at 
modtageren ikke er medlem af foreningen, hvis ikke det er et krav til dyrskuet. 
Hovedforeningen overtager betalingen af ærespræmierne til alle godkendte dyrskuer. 

Hoppe- og Vallakkåring 2015 
Begge regioner har et ønske om at fortsætte med at have en hoppekåring i hver region. Men Vest 
har så et ønske om at de i regionen får det overskud de nu kan skaffe på sådan noget som boksleje. 
Vi vil prøve at lægge kåringen fast i en bestemt uge hvert år, så foreningens medlemmer har en 
retningslinie at gå efter. Vores udgangspunkt vil være uge 28, altså d. 11-12 juli 2015, lørdag Vest 
og søndag Øst. Vi vil prøve at få følgende dommere: 
 
Iben Tjelum 
Christina Rasmussen 



Else Libach 
Lene Thaulow (elev/sekretær) 
 
Vi fortætter med løsspring på frivillig basis. 
Fremover skal hoppe/vallak-ejer ikke betale for en evt. medalje på dagen, men denne bekostning 
vil være delt ud i kåringsgebyret. Det er vigtigt at det bliver mere festligt at få en medalje. 

Sadelkåring af hopper og vallakker  
Vi vil begynde at indsamle oplysninger omkring hvordan de andre foreninger udfører sadelkåring. 
Evt. tage en snak med Else Libach om hendes erfaringer gennem DSP. 

Materialprøve for hingste 2015. Møde om 1-dags materialprøven 27/2 
Ole deltager i mødet, men umiddelbart har vi ikke noget konkret at komme med. Som det ser ud 
lige nu har vi en hingst der skal deltage for at opnå endelig kåring til næste år. Endvidere stiller en 4 
års hingst til kåring i Ikast, så vi kan muligvis have en hingst mere. 
 

Meddelelser fra markedsføringsudvalg   
Annoncering af arrangementer f. eks. via Hestekontoret 

Hestekontoret har et nyhedsbrevs-koncept i støbeskeen, som foreninger kan byde ind på. 
Annoncer 

Vi beholder månedens annonce som et tilbud for foreningens medlemmer. Der har dog indtil 
videre ikke været nogen henvendelser herpå i år. 

Sponsorer     
Intet at berette.   
 

Meddelelser fra kassereren om foreningens økonomi  
Budget for 2015 

Intet at berette. 
Kontingentindbetalinger for 2015 

I runde tal er der 100 medlemmer på nuværende tidspunkt. 
Udbetaling af tilskud til regionerne for 2015. 

Pernille mener at det nuværende tilskud til regionerne på 35kr pr. medlem, er for lavt, da det er 
regionerne der lægger det store fodarbejde omkring medlemsplejen. Vores forslag lyder således: 
Aktive medlemmer: 35kr 
Junior medlemmer 100kr. 
Og samtidig tildeles der stadig et tilskud på max. 2500 kr. efter regning pr region til 
championatsdommere. 
 

Hjemmesiden 
Hvad bringer hovedforeningen og hvad bringer regionerne. Reg Øst  

Region Øst vil finde ud af hvordan de vil fortsætte deres hjemmeside, så der fremover vil komme 
lidt liv på siden. 

New Forest Rapporten 
Ole har et ønske om få indscannet de gamle NF Rapporter, så de ikke går tabt. Svend undersøger 
om de har muligheder for at gøre noget ved dette. 

Salgslisten og aktivitetskalenderen på hjemmesiden 
Vi skal sørge for at salgslisten på hjemmesiden bliver opdatereret, sådan at annoncerne ikke ligger 
der for længe. Annoncen vil fremover blive slettet efter tre måneder. 
 

Nyhedsbreve 
Der vil fremover fortsat blive sendt nyhedsbreve ud når bestyrelsen har noget information til 
medlemmerne. 

 



New Forest Rosetten  
Orientering og uddeling af præmier til Regionsgeneralforsamlingerne 

Præmierne i Vest er udleveret ved generalforsamlingen. I Øst deltog vinderne ikke ved 
generalforsamlingen, men de får i stedet præmierne til hingstekåringen. 
Rosetten, nyt pointskema 
Asge arbejder på at få opdateret pointsystemet, sådan at det bliver mere klart hvordan især NF’s 
arrangementer tæller.  Så snart pointsystemet er redigeret og godkendt af bestyrelsen vil det blive 
offentliggjort på hjemmesiden, og vil træde i kraft med det samme, da der ikke er nogen point der 
er talt op endnu. 
 

Regionerne  
Regionsgeneralforsamlingerne 

I Region Øst var der 17 til generalforsamlingen. Lise-Lotte Månsson, Mie Truelsen og Max Månsson 
valgte at træde ud af bestyrelsen, og Anette Munk, Jill Mandrupsen og Helene Dahl blev valgt ind i 
stedet uden modkandidater. 
Der er en del arrangementer på vej, de arbejder især med at lave en cup som rides over tre 
stævner. 
I Region Vest er Helene Gårdbo er trådt ud af bestyrelsen, og Niels Jørgen Andersen og Marlene 
Sønderhaven trådt ind. Vest har haft en kedelig episode til et af deres stævner, omkring forkert 
udstyr på hest og rytter. Derfor vil begge regionerne nu samles om et mere klart regelsæt for hvad 
men må og ikke må ride med til NF’s arrangementer. 
 

EVT. 
Bestyrelsen har modtaget en elitestatus ansøgning på Tazet af Damagergård. Ole W kigger 
pointene igennem, og sender den rundt til gennemgang. 

 


