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Godkendelse af referat fra /forrige bestyrelsesmøde 

Referat godkendt 

           

Meddelelser fra formanden (Karina)     

Møde om 1-dagsmateriale prøve. Der er et ønske om at udvikle 1-dagsmaterialeprøven, for at få 

flere heste bl.a. både hopper og hingste til at deltage. Fx kunne udholdenhedstesten tænkes væk. 

Fra Seges side, handler udviklings ønsket om at få økonomien til at hænge bedre sammen. Derfor 

nævnes der også den mulighed at prøven afholdes anden steds.  

I 2017 afholdes materialeprøven d. 23. sept.  

 

Siden sidst 

Antal medlemmer: 21 Aktive, 23 Familie, 31 junior og 11 æresmedlemmer, der er stadigvæk en del 

medlemmer som ikke har betalt kontingent, de er ikke medregnet i de nævnte tal. 

 

Regionernes generalforsamlinger og - bestyrelser i Øst og Vest  

Der var 21 deltager ved generalforsamlingen i vest, og der blev valgt en fuldtallig bestyrelse. 

Bestående af Niels Jørgen Andersen, Malene Sønderhaven, Bettina Gervig Marnow, Anna Van de 

Molen og Louise Møller Nielsen. 

 

I øst var der to bestyrelsesmedlemmer på valg, de endte med en ikke fuldtallig bestyrelse bestående 

af følgende  4- medlemmer: Tom Bruno Pedersen, Sisse Dahlin, Mia Jørgensen og ? 

 

Meddelelser fra stambogsudvalg (Karina, Jytte) 

Ingen 

 

Indberetning af hingstekåringsresultater 

Der er kun indsendt for Golden Boy Van de Stompslag. 

                     

Meddelelser fra arrangementsudvalg (Karina, Niels Jørgen og Sisse) 

Der deltog 11 New Forest Ponyer i M&M- show, ærespræmien skænket af NF- foreningen gik til 

Morondales Sweet Julie.  

 

Evaluering af hingstekåring.  

Den generelle opfattelse er, at dagen er forløbet med respekt for hinanden. Ved dyrlægetjekket var 

der lidt uro pga. hingsteholder ikke var klar med hingsten ved dennes tur. Der er forslag om evt. at 

flytte dyrlægetjekket til en anden stald. Fremadrette skal foreningen være mere Obs. på aftegn med 

hvid hud under.  

Der er rod i regningen fra cafeteriet ang. bespisningen af hjælperne til frokost, der arbejdes på at 

få dette løst. 

  

Hoppe- og vallakkåring 8.juli på Jylland 

 Propositioner, dommere m.v. 

 

- Der afholdes Hoppe- og vallakkåring i Nibe. 



- Dommerholdet forventes at bestå af Christina Rasmussen, Lene Grimbühler og Louise 

Nielsen som Sekretær. 

- Inden kåringen vil bestyrelsen mødes med dommerne bl.a. for at forventningsafstemme. 

- Proportionerne skal rettes til, og der skal forventes fuld bruger betaling ved kåringen. 

- Ved fremtidige kåringer er der tanker om evt. at supplere med aktiviteter fra Mountain and 

Moorland.  

 

Niels Jørgen ønsker at indstifte en ny vandre pokal til årets hoppe. 

 

Møde vedr. materialprøve 2017 (Karina.) Jf. Meddelelser fra formanden (Karina)     

 

Temamøder – opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde.  

Intet nyt, planen er fortsat et møde i vinterhalvåret ang. ” Hoven i fokus for avler og rytter”. 

Der er tanker om et medlemsmøde med Mette Uldahl fra Vejle Hestepraksis om emnet ”hvilken 

betydning rytterens vægt har”, et centralt sted i landet i løbet af efteråret. 

 

Samarbejde med andre avlsforbund omkring afholdelse af arrangementer 

 

Ny leverandør af Rosetter.  

I det indeværende år, forventes det at der er tilstrækkeligt med rossetter. Niels Jørgen kigger 

fremadrettet efter en ny kvalitets og prismæssig interessant leverandør. 

 

Meddelelser fra markedsføringsudvalg (Niels, Sisse)  

 

Meddelelser fra kassereren om foreningens økonomi (Fritz) 

Kasseren mangler kontooplysninger fra region øst for, at de kan modtage medlemstilskuddet til 

regionen. 

            

Rosetten (Asge) 

Intet nyt. Opgørelsen kan ses på hjemmesiden. Det er rytter fra region vest der har modtaget 

rosetterne. 

 

Markedsføring 

                      

Hjemmesiden (Niels) 

Der er ønske om, at der ved opdateringer af hjemmesiden kommer en påmindelse på facebook. 

Der er punkter hvor hjemmesiden ikke helt er opdateret, Jytte og Karina kontakter Niels ang. de 

ønskede opdateringer. 

 

Regionshjemmesider 

Flere nyheder 

                                                              

Regionerne (Sisse og Niels Jørgen) 

Planlagte arrangementer 2017 

Mesterskaber, Championater og Medaljeridning 

Steder og datoer 2017 

EVT 



- Grevengården i Sverige har jubilæum og holder i den anledning åbent hus d. 1. weekend i 

august. Medlemmer opfodres til selv at køre over og se stedet. 

- Opdatering ang. indkøb af ærespræmier og dommergaver.(Jytte) 

- Jubilæum 2017: Horsemosen 50 år. 

- Der gøres opmærksom på, at der i 2020 skal afholdes NF-festival. Bestyrelsen opfordrer 

fynboerne til at tænke i muligheder.  

- Der kommer ændringer på listen af internationale dommer. (Jytte) 


