
Referat fra bestyrelsesmødet den 14. oktober 2017  

hos Bertine Davelaar, Sdr. Felding 
  

Deltagende: Niels Jørgen Andersen, Jytte Madsen, Karina Vistisen, Frits Hansen og Albertine Davelaar. 

Fraværende: Sisse Dahlin, Lene Thaulow og Niels True. 

 

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde, vi afventer pt. referatet. 

 

Meddelelser fra formanden (Karina) 

• Siden sidst, vil fremgå af det nedenstående 

• Ansøgning om Elite status. Stutteri Romeo har ansøgt om at avlshingsten Ronald kan opnå elitestatus med 

610 point. Ansøgningen er godkendt. 

• Internationalt møde. Jytte, Karina og Niels Jørgen var afsted til internationalt New Forest møde i Holland, 

hvor de så en meget stor samling af NF ponyer, mere om det kan læses på hjemme siden. Der blev besluttet 

at NF- Dk står for et internationalt dommermøde/konference for alle NF- dommer i 2018. At der i 2019 

afholdes et internationalt møde (1. dag )evt. på Vilhelmsborg. 

Meddelelser fra Stamborgsudvalget (Jytte og Karina): Intet nyt. 

• Nyt fra England. Der skal fremadrettet kun tages myotoniprøver ved afkom efter Kantjes Ronaldo. 

• Meddelelse fra arrangementsudvalg (Karina, Niels Jørgen, Sisse) Ingen 

• Generalforsamling – det praktiske arrangement (Vest) (Indkaldelse, dirigent,  

medlemskontingent 2017) Der afholdes generalforsamling på Lumby skole (Fyn). Det koster 100 kr. pr. 

deltagende. Foreningen er vært ved rundstykker og kaffe. Dagen starter med et medlemsmøde kl. 10.00 med 

Mette Uldahl om ”Rytters vægt”. Formanden laver indkaldelsen.  

 

• Udkast til Virksomhedsplan og kåringskommission 

• Årsregnskab 2016/2017 

• Generalforsamling – behandling af indkommende forslag 

Gæstemedlemsskab, skal det være muligt at købe et gæste medlemskab til udvalgte arrangementer dog ikke 

til bl.a. kåring og championat. 

% i medaljeridning, der stilles spørgsmål til om prc- satsen for erhvervelse af medaljer skal forhøjes til fx 65 

prc.  

Skal det fortsat være muligt at opnå et R. gennem pkt. 22D eller skal punktet afskaffes? 

Skal proportionerne fremgå i pkt. 22 F  

- Kårings former fremadrettet. 

 

• Generalforsamling/Medlemsmøde 2017 - Rytterens vægt med Mette Uldahl 

• Kursusvirksomhed: Hoven i focus med Johnny Sørensen – status.  Der vil blive afholdt kursus d. 3-4 

februar 2018 (en dag i øst og en i vest). Kursuset forventes at koste 350 kr. for medlemmer. 

• Festival 2020 – status. Det ser ud til at det vil lykkes at holde festival på Fyn d. 1-2 aug. 2020.  

• Arrangementer der arrangeres af Hovedforeningen. 

• - herunder alle afprøvningsformer af vore ponyer, iflg. foreningens regler og  

vedtægter, som hovedforeningen betaler til. Iht. Materialeprøve gøres der forsøg på bedre økonomi i 

arrangementet. 

• Arrangementer der arrangeres af Regionen.  

Bedre uddelegering af opgaver ved konstituering af hovedbestyrelsen 

• Arrangementer, kvalitet, økonomi, ”gamle” og nye medlemmer. Evt. klargøring og mønstrings samlinger 

inden de tre store dyrskuer. 

• Arrangementer der giver underskud. 

Meddelelse fra markedsføringsudvalget (Sisse og Niels) 

• Synliggørelse af og tilstedeværelse til arrangementer. 

• Sponsorer til vores præmier ved arrangementer på tværs af regioner og  



hovedforening. I det nye år vil foreningen arbejde mere målrettet med sponsorer til arrangementerne. 

Således også hvem der spørger hvor. 

Meddelelser fra kasseren om foreningens økonomi (Fritz) 

• Årsregnskab. Årsregneskabet er ikke positivt, hvilket dels skyldes nedgang i medlemmer og dels at der er 

udgifter fra 2016 der indgår i regnskabet for 2017. 

• Hingstekåring 2017 

• Hoppekåring 2017 

• Materialprøve 2017 

• Beholdninger rosetter mv NJ. Står for ny indkøb.  

 


