
DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE 18/6  - 2016 KL.11  
HOS FRITZ HANSEN 

 

 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 
Godkendt. 

           

 Meddelelser fra formanden (Karina)     
              Siden sidst 

Pr. 17/6 42 aktive, 29 familie, 49 junior, 11 æresmedlemmer, 7 
andre. 
Engelske stambøger sælges billigt. Lægges på hjemmesiden. 

                       Ny formand i England - Suzanne Kempe. Officiel meddelelse 
  Jytte og Lene sender brev. 

                  Æresmedlem Karen Bloch død 
  Ole W og Niels Jørgen deltog, foreningen gav bårebuket. 
  Brev fra Martin Bloch 
                  Opdatering forsikring 
  Kommer på plads inden hoppekåring 
                  Opdatering medlemsnr. 

Kommer på kvittering for indbetaling (=ordrenummer), 
velkomstbrev vedhæftes (husk selv fornyelse af medlemskab). 

     Nyhedsformidling til medlemmer – nyhedsbreve/hjemmeside? 
  Ikke flere tilbagemeldinger.  
  Korte facts om arrangementer o. lign.  

Jytte foreslår nyhedsbrev specielt for juniorer. Karina spørger 
Anja Broberg, om hun vil stå for det. 

  Skal det evt. omdøbes til meddelelser fra bestyrelsen. 
Facebookgrupper i NF-interesse bør være tvunget åbne grupper, 
så alle kan se deres indhold. Vi har drøftet brugen af facebook i 
NF-regi og betragter grupperne som en del af foreningens ansigt 
udadtil og de bør derfor være åbne for ALLE. (Lene J laver forslag 
og sender til korrektur hos øvrige). 

                  Nyhedsbreve – indhold for ryttere (Anette Munk) se ovenstående. 
                  Ny vandrepokal Anja Broberg 

Giver vandrepokal til opdrætter af den bedste danskavlede 
godkendte hingst. Brev ang. Baggrund bør medfølge. 
Vandrepokaler i foreningen d.d.: Årets hingst (Bloch), Bedste 
færdigkårede hingst, samt nu Anjas. 

                  Ny roset”bestyrer” 
  Mie og Åge takker nej. Karina bestiller nu. Afløser overvejes. 
     Opdatering om EU hingst 

Danske regler spænder ben for Wellhouse Willum, da han 
mangler DNA på morsiden. Han godkendes til brug på bestemte 
navngivne hopper efter sæsonen. Majken spørges om han skal 
tages af hingstelisten.   

 

 Meddelelser fra stambogsudvalg (Lene J., Jytte) 
    Referat fra Landsudvalgsmødet 9/6 2016 
  Revision af Hesteloven 
  Transportforordning - hobby = ingen regler. 
  Forsikringsforhandling bliver muligvis genoptaget 
        Folder – på nettet - Lene J sender link til Niels. 

                     

 Meddelelser fra arrangementsudvalg (Karina, Niels Jørgen) 



    Opdatering dyrskuer   
  Billeder mv. fra Odense til hjemmeside (Fritz). 
  Hjørring - Ole W. 
  Ærespræmie til Brahe-Trolleborg 
        Kørselsgodtgørelse dommere 
  Foreningen godtgør 3,63 kr. 
  Bestyrelse 2,00 kr. pr km. 

          Hoppe- og vallakkåring 9.juli på Fyn 
  Besigtigelse af faciliteter til kåring – og møde med rideklubben 
  der står for kantinen under kåringen. 

6 kommer aftenen før, 15 tilmeldte ponyer. 
19 bokse, staldtavler - Fritz laminerer og sætter op. 
Kjeld modtager. Boksleje betalt til forening, afregning med Kjeld. 
Ingen forplejning fredag. Ca. 15 til morgenmad og frokost. 
Forudbestilling for udstillere 3 stk. smørrebrød med drikke til 50 
kr. Niels lægger på hjemmesiden. 
Afslutning med kaffe og kage. 
Kaffe og vand til dommere under bedømmelsen. 
Opdeling af banen. Halm til stopklods v løsspringning. 
Opsætning af spring lørdag morgen. Lene J medbringer 
målebånd. 

        Opgaveliste 
  Løsspringning under forudsætning af dommer 
  Lene J laver kvittering for pas. 
  Husk: giv besked i tidsplan om kopi af pas. 
                Tidsplan 
  9.00 Måling mv.  
  9.30 Fast bund 
  10.45 Løsspring 
  11.30 3-års 
  12.30 Frokost og opvisning 
  13.30 4- og 5-års 
  14.30 Vallakkker 
  15.00 2-års 
  15.15 Føl 
  15.30 Oprangering 
  16.00 Fælles kaffe   
                Jubilæer  

Karina forfatter tale til jubilarerne.  Tidsmæssigt før oprangering 
på kåringsdagen. Plaketter? 

                          Materialprøve 2016 
  Intet nyt. Pt. Ingen deltagere så vidt vides 
          Medlems/Temamøde 
  Foreløbig ingen tilbagemelding fra Johnny Sørensen. 

 

 Meddelelser fra markedsføringsudvalg (Niels, Lene T., Svend) 
                Ny  brochure (Svend) 
  Undervejs? Karina kontakter Svend. 
                Erfaring med klistermærker til dyrskuer 
  Ikke gennemført 
 

 Meddelelser fra kassereren om foreningens økonomi (Fritz) 
     Budgetopfølgning 
  Saldo Danske Bank 43090,-  



                      Sydbank 34006,- 
  Sydbank bundet 120000,- 
  Kassereropgaven fungerer fint. 

 Hjemmesiden (Niels) 
Flere nyheder - opfølgning 

                        (følbilleder, dyrskueresultater fra racerepræsentanter, rideresultater,        
                        dyrskueresultater fra mindre dyrskuer fra dommere, indlæg ang. M&M) 
  Se tidligere 

                                                              

 Regionerne (Svend og Niels Jørgen) 
      Planlagte arrangementer 2016 

            Mesterskaber, Championater og Medaljeridning 
VDM - ærgerligt med placering samtidig med stort dyrskue, bør 
overvejes fremadrettet. 
Championater overvejes afviklet som VDM med deltagelse af 
andre racer.  

            Steder og datoer  
    Championat i DRF regi? 
  Ikke interessant , hvis voksne ikke kan ride.  

Afholdelse af championater efter egne regler med egne 
propositioner på samme sted og tid som DSP stadig en mulighed. 
Store økonomiske fordele samt giver mulighed for at starte både i 
NF- og DSP-championat . 

 

 EVT 
Thea bliver måske 70 i år? Jytte spørger Wietske.(først til næste år). 

 


