
Referat fra Bestyrelsesmøde d.  3. april 2018 KL. 19.30 
På Messenger – Video møde  
 

Deltager: Niels, Fritz, Mie, Karina, Sisse, Vivi, Jytte og Bertine. 

                Ingen deltager fra region vest. 

 
 
Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 
- Der er tilføjet en enkelt rettelse ang. datoen for den internationale 

dommerkonference, som afholdes d. 1-2 juni. 
           
Meddelelser fra formanden (Karina)     
Siden sidst 
- Lene Thaulow er fyldt 50, foreningen giver en fødselsdagsgave pga. at hun er 

dommerelev. 
Medlemstal: 
 

Æresmedl. = 11 

Aktive = 21 

Familie = 23 

Junior = 12 

 
Regions generalforsamlinger og - bestyrelser i Reg. Øst og Vest  
- Der er en fuldtallig regionsbestyrelse i øst, Sisse Dahlin, Tom Pedersen, Susanne 

Hemmingsen, Helle Skovly og Mia Jørgensen. 
- Bestyrelsen i Vest består af: Malene Sønderhaven, Louise Nielsen, Anne Van de 

Molen og Helena Gaardboe. 
 
Meddelelser fra stambogsudvalg (Karina, Jytte) 
CA – oplæg fra Jytte, Lene J og Karina 
- Bestyrelsen skriver ud til medlemmerne hvordan vi håndterer Ca- problematikken. 

Alle medlemmer kan få testet deres ponyer for CA for foreningspris, der er 30 euro + 
forsendelse og hollandskmoms. Testen kan tages ud fra de hår prøver som ligger på 
laboratoriet, eller fra nye hårprøver udtaget af en dyrlæge. 

- Modellen som foreningen foreslår pt, er at det er frivilligt at lade sin pony teste. Der 
er ikke kendte tilfælde i DK, hvor føl  har fået konstateret CA. 

- Der er ingen bedækninger der berør Golden Wonder problematikken. 
- Myotony: Der er bedækkede hopper som er i risikogruppen for at være bærer af 

myotony-genet, de bør tests.  
Indberetning af hingstekåringsresultater. 
- Kåringsresultatet er indberette og foreningen har fået en regning. 
                    
Meddelelser fra arrangementsudvalg (Jytte, Vivi og Sisse) 
Kort orientering om forløbet af hingstekåring 
- Afviklet i god ånd. Der var kun en hingst til kåring, som fik 1- års avlsgodkendelse. 
Hoppe- og vallakkåring 30. juni på Sjælland (Sisse / Jytte / Vivi )’ 



- Region øst arbejder på at finde en egnet lokalitet, de har en forespørgsel ude ved 
Baunehøj rideklub ved Næstved. Lykkes det ikke, tænker de at spørge Lyngby 
landbrugsskole. 

- Når stedet for hoppekåring mm. er på plads skrives propositionerne af Karina. 
  
Propositioner, dommere m.v. (Karina) 
- Dommerne til hoppe/ vallakkekåringen er på plads: Iben Tjelum og Martin Larsson 
Internationaldommermøde (Jytte) 
- Mødet udbydes som et seminar, hvor engelsk er hovedsproget. Det afholdes på 

Horsemosen ved Jytte Madsen og Ole Wienecke. Der ønskes 20-25 ponyer til 
besigtigelse for dommerne, ponyerne vil blive fremvist neutrale. Der vil således blive 
udarbejdet to kataloger et med navn, alder osv. og et hvor der kun angives alder og 
køn.  

- Fredag aften er en introaften, der tænkes at være åben for alle vores medlemmer. 
- Lørdag hvor vi har brug for ponyerne, er en praktiskdag, hvor dommerne skal ud og 

besigtige ponyerne og spare deres betragtninger. Der forventes ca. et fremmøde af 
20 dommer. 

- Evt. privat indkvartering ved avler. 
- Budget: 12.000-15.000 
- Der søges hjælper, sponsorer og ponyer. 
- Hvis det bliver muligt, vil der blive en mindre opvisning. 
- Horsemosen sponsorerer en gris til grillaftenen, Grønbjerggård Kartofler/ Bækkely 

New Forest sponsorerer Kartofler. 
 
 
DRF (Bertine) 
 
Meddelelser fra markedsføringsudvalg (Niels, Sisse)  
Henvendelse fra Freka – Foreningstøj med LOGO – se mail 
Bertine har fundet alternativ – se mail. 
- På hjemmesiden skrives hvor man kan bestille tøj med logo. Der skal sættes billedes 

op af eksempler, pris og kontakt muligheder. Der er tale om PN reklame (Sisse) og 
Tøj og Sport Sdr. Omme (Bertine), samt Freka (der kan bruge vort loge til deres 
kunder- men som forening laver vi ingen aftale. De har fået tilsendt vores logo) 

Stine Tange (Bertine og Karina skriver et brev sammen) 
 
Meddelelser fra kassereren om foreningens økonomi (Fritz) 
            
                    
Hjemmesiden (Niels) 
Fornyelse af Hingsteliste. 
- Alle hingste der er tilmeldt hingstelisten fra seges kommer på foreningens 

hingsteliste, hvor det er muligt for hingsteejeren at lægge uddybende materiale som 
fx et billede ved. 

Facebook  
                                                              
Regionerne (Sisse og Malene) 
Mesterskaber, Championater og Medaljeridning 2018 – præcise datoer 



- Championat øst: 28-30 sept. 
- Sidste weekend i sept. 
 
EVT 
 
Vigtige Datoer: 
Hoppe- og vallakkekåring d. 30/6  
ØDM: d. 1/7 
M&M I Jylland d. 18. aug. 
 

 
 

 

 

 


