
 
 
 
 
 

 

 

Dagsorden bestyrelsesmøde den 17. juni 2017 kl. 11.00.  
hos Karina Vistisen, Vesteragervej 5, 6920 Videbæk 
Tilstede: Karina Vistisen, Niels True, Fritz Hansen og Jytte N. Madsen 
Afbud fra: Lene Thaulow, Bertine Davelaar, Sisse Dahlin, Niels Jørgen Andersen 
 
Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 
Er godkendt af deltagere pr. mail  
 
Meddelelser fra formanden (Karina) 

 Siden sidst 
 Til melding til hoppe/vallakkåring er slået op og der har været sidste frist for til
 melding. Det har givet en del telefon snak. 
 Flere henvender sig telefonisk ang. køb af god NF pony. 
  

 Internationalt møde 29. - 30. september 2017 – emner til dagsorden/drøftelse 
 International dommer konference – et centralt sted i EU 
 Adgang til andre landes NF - Database  
 Lineær kåring, erfaringer og aktualitet for racen 
 Opfølgning på hestepas – hvordan ser et gyldigt pas ud i de forskellige lande ? 
 Hvad sker der når moderlandet forlader EU ? 
 Hvad gør England sig af tanker, som moderland, i forhold til flere stambogsføren-
 de avlsforeninger? 
 Maiken kontaktes på SEGES for evt. deltagelse i mødet. Fra foreningen deltager              
Karina Vistisen og Jytte N. Madsen.  
 
  

 Indhold af ”bestyrelsen orienterer” / nyhedsbrev. 
 Den korte version af ”bestyrelsen orienterer” med henvisninger forsætter. Regio-
nerne bør bidrage. 
 
Meddelelser fra Stambogsudvalget (Jytte og Karina) 

 Referat af landsudvalgsmødet den 24. maj 2017 (tidligere fremsendt pr mail) 
 Økonomien hænger sammen på SEGES Hest – der er en stigning i antal føl. 

 Revideret hestelov 
 Hestekontoret har fået sat et godt aftryk og den er vedtaget. 
 Det næste der står for døren er transport forordningen, der gør næsten al trans
 port med heste til økonomisk virksomhed. Får man en bøde skal man forholde 
 sig kritisk og kontakte SEGES Hest, der hjælper med at få bøde størrelsen redu-
ceret. 

 

 Ansøgning om brug af EU-hingst (tidligere fremsendt pr mail) 
 Når avler ønsker at benytte EU-hingst, der ikke skal på hingstelisten, da skal  av-
ler søge avlsforeningen om tilladelse, jf  Landsudvalget for hestes generelle re-
 gelsæt for stamborgsføring, og fremsende dokumentation til både avlsforbund og 
 Maiken Holm SEGES Hest. 
 
 Ok til 2 ansøgninger. 
 
Meddelelse fra arrangementsudvalg (Karina, Niels Jørgen, Sisse) 



 
 
 
 
 

 

 

 Opdatering af dyrskuer 
 Odense med rekord på 305 heste. 18 New Forest ponyer. I klassen af ældre 
 hopper fik Elmholts Komtesse 24 point og nr. 3 på tværs af racer. I 3 års holdet 
 fik Stegstedgaards Adele 23 point og nr. 3 i fælles konkurrencen på tværs af ra-
cer. I brugsklasserne blev Strandagers Maja nr. 2 i afdelingen for ponyer og småhe-
ste. 
 

 Hoppe-/vallakkåring med fremvisning af føl og 1 og 2 års plage 
 Listen af tilmeldte blev gennemgået – Karina følger op på tilmeldingerne 
 Louise laver katalog – hun har allerede modtaget tilmeldinger. 
 

 Dommer bemanding 
 Dommer bemandingen blev debatteret. Milton Nielsen spørges til om han vil  
 være på dommerholdet – da Christina Rasmussen er højgravid på kåringsdagen 

 Opgavefordeling og tidsplan 
 Opgaver blev fordelt – tidsplan laves. 
 
  

 Materialprøve 2017 
 Materialprøven den 23. september promoveres i ”bestyrelsen orienterer” og på 
 hjemmesiden   
  

 Medlemsmøde 2017 
 Det er ganske enkelt ikke muligt at finde en dato til afholdelse af medlemsmøde, 
 med temaet Rytters vægt med Mette Uldahl, uden det falder sammen med et  
 allerede arrangeret NF arrangement. Det planlægges i stedet for sammen med 
 generalforsamlingen. Faciliteter undersøges (Hippologisk selskabs lokaler eller  
 Lumby Skole) 
 

 Festival 2020 
 Medlemmer fra Fyn tager hånd om opgaven og er i gang med at undersøge  
 muligheder for placering. 
 

 Kursusvirksomhed: Hoven i focus med Johnny Sørensen.  
 I forbindelse med landsudvalgsmødet blev der afholdt et formøde, hvor vi bl.a. fik 
 spurgt til, om der var andre avlsforbund der havde lyst til at være fælles om  
 kursusdagen Hoven i focus med Johnny Sørensen i januar / februar. Alle i vores 
 gruppe 3 har modtaget oplægget og indtil videre har Fjordhestene meldt positivt 
 tilbage. Øvrige spørges en ekstra gang – der skal helst 2 – 3 avlsforbund mere 
 med. 
 

 Championater 2016 – indberetning 
 Jf. mail fra Sisse er indberetninger fra 2016 registreret på Hestedata – 3 har fået 
 R efter NF nummer. 

 
 

 
Meddelelse fra markedsføringsudvalget (Sisse og Niels) 

 Synliggørelse og tilstedeværelse på eksisterende arrangementer. 
  



 
 
 
 
 

 

 

  

 Sponsorer til vores præmier ved arrangementer på tværs af regioner og ho-
vedforening. 

 Der skal arbejdes på at skaffe en eller gerne flere sponsorer til arrangementer i 
 2018 på tværs af hovedforening og regioner. Derfor medbringer regioner og  
 hovedforening på bestyrelsesmødet i august 2017 deres planer med ønske om 
 datoer og steder for arrangementer. Således at der kan udarbejdes en   
 arrangementsplan 2018, der ikke har sammenfald af foreningens arrangementer.  
 Bonus er, at det så er muligt, at ansøge DRF inden 1. november - få en højere 
 prioritet og vi har en hel arrangements oversigt til brug, når vi snakker med  
 sponsorer.  
 

 Økonomisk tilskud til opvisninger og lignende – ansøgning til Roskilde Dyr-
skue (tidligere modtaget fra Lene) 

 For indeværende år vurderes det til at være et regions anliggende. 
 
 På næste års budget afsættes der en pulje til markedsføring / promovering af 
 New Forest ponyer. Der kan søges af ryttere (medlemmer af foreningen) der ri-
der  show på de 3 store dyrskuer. 
 
Meddelelser fra kasseren om foreningens økonomi (Fritz) 

 Budgetopfølgning 
 Der er lidt færre indtægter på kontingenter – det formodes at ændre sig som føl-
ge af løbene indmeldelser. 
 På udgiftssiden ser det fornuftigt ud i forhold til tidspunkt på året. Region øst 
 mangler at oplyse konto nr. hvor tilskud fra hovedforeningen skal overføres til. 

 
 
Hjemmesiden (Niels) 

 Opdateringer 
 Når der er opdateringer, vil det være en god ide at lægge en besked på  facebook 
grupperne – genererer besøg på hjemmesiden. 
 

 VDM og ØDM: datoer og annoncering på forenings HJEMMESIDE 

 Er sat på hjemmesiden 

 NF godkendte dyrskuer 
 Er rettet 

 Udarbejdelse af liste over vandrepræmier mm lagt på hjemmesiden før årets 
kåring.  

 Der skal laves en liste over de pokaler vi har i foreningen og offentliggøres på 
 hjemmesiden. Ligeledes laves en liste over de ærespræmier der uddeles for 
 hvert år.  
 Bertine foreslås til at holde listen ajour 
 
 

 Dommere til kåring og dyrskuer mm lægges på under arrangementet på ar-
rangementskalenderen! 

 
Regionerne (Sisse og Niels Jørgen) 

 Planlagte arrangementer 2017 
 Regionshjemmesiderne fungerer ikke særlig godt. Arrangementer er nu kommet på  



 
 
 
 
 

 

 

 Hovedforeningens hjemmeside – ikke alle bruger facebook. 
 

 Mesterskaber, championater og medaljeridning – sted og datoer 

 Planlagte arrangementer 2018 VDM og ØDM: fastsættelse af datoer et år forud  
 Se under Markedsføringsudvalg. 

 
 
Eventuelt 

 Dilemmaer (godt emne til at få vendt ting vi kan gøre bedre)! 


