
Dagsorden bestyrelsesmøde den 13. januar 2018 kl. 11.00 hos  
Fritz Hansen og Lene Lange, Strandager 87, Lumby Strand, Odense N. 
 
Deltager: Karina Vistesen, Niels True, Bertine Davelaar, Jytte Madsen, Vivi Lyholm, Mie Skovgaard, Fritz 
Hansen og Niels Jørgen Andersen. 
 
Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde. 
 
Referat godkendt. Vi skal være mere OBS. på at få referatet hurtigere færdig og ud på hjemmesiden. Ret-
telser til referatet skal være indsendt senest 8. dage efter at referatet er modtaget. Ellers betragtes referatet 
at være godkendt.  
 
Endelig konstituering af bestyrelsen og udvalg mv. 

- Bestyrelsen: Formand Karina Vistesen, Næsteforman Niels True, Sekretær Bertine Davelaar, Med-
lem Jytte Madsen, medlem Vivi Lyholm   

- Fritz Hansen regnskab   - Ole Wienecke Medlemsliste 
- Stambogsudvalg Lene Jacobsen, Jytte Madsen og Karina Vistesen 
- Arrangementsudvalget Vivi Lyholm og Jytte Madsen samt regionsformændene 
- Markedsføringsudvalg Bertine Davelaar og Niels True 
-  

Meddelelser fra formanden 
Julehilsen fra England og Finland. 
 
Fastsættelse af bestyrelsesmøder mv. i 2018 (fysiske og via skype). Dato ikke fastsat. 
Vi klarer koordineringen af hingstekåringen telefonisk/skype eller lignende. 
Jubilæer i 2018 Niels Erik Nielsen 85 års fødselsdag og diamantbryllup. Karina Vistesen sølvbryllup 29 maj. 
 
Dommerelev – Lene Thaulow 
Respons til Lene af formanden. 
Dommer/dommerelever – hvordan skal vores feedback være/ske fremadrettet?  
Vi skal afstemme forventningerne jævnligt med dommerne. Der ønskes en mere positiv beskrivelse af po-
nyerne, udviklingen har bevæget sig til en beskrivelse der fokuserer mere på ponyens mangler fremfor kva-
liteter. 
 
Meddelelser fra Stamborgsudvalget (Jytte og Karina) 
Referat fra mødet i landsudvalget og Stambogsudvalget den 13. dec. 2017 – referat er vedhæftet. 
Hingsteliste 2018 og brev til hingsteholdere. 
Gennemgang af bedækkede hopper 2017 – er der nogen vi skal være opmærksomme på?  
Der er bedækket ca. 70 renracede hopper. 
CA – problematik. Medlemmer informeres. 
 
Meddelelser fra Arrangementsudvalg 

- Evaluering af generalforsamling. Generalforsamlingen er forløbet i fornuftig stemning og god orden. 
Et meget interessant indslag om betydningen af rytterens vægt. 

- Heste Kongres i Kolding, Vivi Lyholm og Fritz Hansen tager til mødet. 
- Hingstekåring 2018, Jf. Ovenstående. Der er indtil videre tilmeldt en hingst, og tilmeldingsfristen er 

forlænget til d. 25. jan. 
- Dyrskuer 2018 – ærespræmier – dommere og racerepræsentanter 

      Roskilde, racerepræsentant Sisse Dahlin  
     Odense, Racerepræsentant Lene Lange, dommer finder de selv. 
     Herning, Mie Skovgård, dommer evt. Martin Bloch eller Iben Tjelum. 

- Der er købt ærespræmier. 
- Internationalt dommerkursus i juni 2018. Afholdes i Jylland d. 6. juni. Jytte Madsen er blandt tovhol-

derne. 
- Hoppe og vallakkåring 30. juni 2018 – hvor i øst? Tovholder Sisse Dahlin 
- Evaluering af Materialprøve. 
- Materialprøve for hingste 2018 og Fælles endagsmaterialprøve den 22. september 2018 på Vil-

helmsborg 
- Foredrag: Hoven i fokus, der er en meget lav tilmelding, jylland to + to dommer og sjælland syv + en 

dommer 



 
Meddelelser fra Markedsføringsudvalg 
D- licens – se mail fra Bertine 
Der arbejdes videre med en bredere profil, der kan åbne op for fondsmidler der støtter børn og unge samt 
sociale aktiviteter.  
Annoncering af arrangementer – SEGES Hest. – se vedhæftet mail 
Annoncemateriale –  
Der arbejdes videre med sponsor sedlen. 
 
Vi vil tage kontakt til Berit Andersen ang. Gode markedsføringsideer. 
 
Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi 
Budget 2018 
Hovedtallene for indtægterne og udgifterne for de første mdr. blev gennemgået. 
Udbetaling af tilskud til regioner for 2018 – beløb?  
35. kr. pr. medlem og 100 kr. pr. junior medlem. 
 
Hjemmesiden 
Hovedhjemmesiden 
Regionshjemmesider – Facebook 
 
”Bestyrelsen orienterer”  
Hvornår skal der sendes til medlemmer i 2018? Der er fortsat stemning for bestyrelsen orienterer, gerne 
jævnligt, det er ikke et nødvendigt med mange nyheder. 
 
New Forest Rosetten (Asge) 
Vilkår for opnåelse af point 
Orientering og uddeling af præmier til Regionsgeneralforsamlingerne 
Præmier  
 
Sløjfer skal bestilles snarest. Karina bestiller æresdækken til hingstekåring. 
 
Regionerne 
Hvad sker der i regionerne pt. Der er generalforsamling i øst d. 8-2-2018 og i vest d. 1-2-2018.   
Regionsgeneralforsamlingerne 
 
 
Evt. 
 
 
 
 


