
 
 
 
 
 

 

 
Referat af bestyrelsesmødet den 13. oktober 2018 kl. 11.00. 
hos Fritz Hansen, Strandager 87, 5270 Odense N  
Til stede: Karina, Fritz og Jytte. På messenger: Niels, Sisse, Vivi til kl. 12.45, Bertine 
til kl. 14.25 
 
Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 
Godkendt 
 
Meddelelser fra formanden (Karina) • Siden sidst 

VDM gennemført. Som følge af klage over godkendelsen i medaljeklasserne, gennemar-
bejder Sisse reglerne herfor til GF. Niels retter reglerne tilbage til 60% for godkendt • Dommer på foreningens dommerliste – kåringskommission 2019 
Det foreslås som hidtil. Hingstekåring 2019 Iben Tjelum og Poul Graugaard spørges • Brug af udenlandske dommere? 
De til det Internationale dommer seminar skabte relationer udnyttes • Ansøgning om elitestatus 
Modtaget ansøgning under behandling 

 
GDPR (persondataforordningen) • Procedure for behandling af persondata – godkendelse her af. 

Niels endnu ikke klar med materialet. Der udarbejdes en beskrivelse af proceduren for brug 
af data 

 
Meddelelser fra Stamborgsudvalget (Jytte, Lene og Karina) • PSSM1 Statement fra England mm. – opfølgning/status 

Da der er fundet en bærer af genet i Danmark, er der sat en undersøgelse i gang for at spo-
re genets nedarvning. Faderen til den fundne bærer er ligeledes testet som bærer. Der ar-
bejdes videre med sporing af genet og med forslag til handlingsplan. Problematikken tages 
op på Landsudvalgsmødet i december for generel diskussion om arvelige defekter, konse-
kvenser for avlen og handelsjuridisk vejledning. Orientering ved GF 
 

Meddelelse fra arrangementsudvalg (Jytte og Vivi samt regionsformændene) • Evaluering af Hoppe-/vallakkåring 
Tilbagemeldinger på, at det var et rigtig godt sted med gode faciliteter. Godt tilrettelagt og 
forberedt. Sisse opfordrede til fremtidig at få en klar udmelding fra hjælperne, så man ikke 
står i sidste øjeblik og mangler nogle til de vigtige poster. Bespisning af alle hjælpere præ-
ciseres fremadrettet.  
2019: dato 29/6, sted midt-nordjylland, der tilbydes ikke længere løsspringning med så få 
deltagere som der er i disse år, derimod garanteres der springchampionater • Evaluering af Internationalt dommermøde. 
Ros til et fantastisk arrangementet, hvor der var tænkt på alt. Mange positive tilkendegivel-
ser fra de danske og udenlandske deltagere. Arrangeres der opvisning næste år til det In-
ternationale møde, ønskes dette dog på højere niveau  • Materialprøve 2018 
De to tilmeldte deltagere fra NF blev frameldt af forskellige årsager. Foreningsbetalingen er 
blevet krediteret • Nedsættelse af kordinerende arbejdsgruppe til planlægning af Internationalt møde den 6. 
eller 7. september 2019. 
Arbejdsgruppe: Karina, Niels, Fritz, Jytte, Bertine (Praktiske opg.) + Region Øst. Der holdes 
indledende møde i forbindelse med GF i november. Der udstikkes overordnede rammer og 
lægges budget. Der søges om udlodningsmidler og tilskud fra fonde. Da det kan være 



 
 
 
 
 

 

 
gavnligt at have arbejdet for unge som en del af vore vedtægter, udarbejder Niels et forslag 
herom til GF • Generalforsamling/Medlemsmøde 2018 – Planlægning(praktisk i Øst) 
17/11 hos Mia Jørgens, hvor vi har holdt GF flere gange tidligere. Bertine og Jytte er på 
valg. Der ønskes en kort præsentation fra de kandidater, der stille op til valg til bestyrel-
sen.Karina laver forslag om et Supermedlemsskab til 800kr for 2 navngivne voksne og 2 
børn. Der bruges 20-30 min på GF til gruppediskution om, hvad vi kan gøre for at øge med-
lemstallet • Evt. samling af bestyrelsen aften forud for generalforsamling? • Status på bestyrelsen – modtages der genvalg? • Indkommende forslag til generalforsamling • Nye tiltag i foreningen for at øge aktiviteter og medlemstal? • Hingstekåring 2019 
DSP holder hingstekåring 2/3 
 

 
Meddelelse fra markedsføringsudvalget (Bertine og Niels) • Synliggørelse af og tilstedeværelse til arrangementer. • Sponsorer til vores præmier ved arrangementer på tværs af regioner og hovedforening. 

Øst og Vest sender en liste over sponsorer til Bertine. Niels forhører sig hos DSP, hvor de 
skaffer hovedsponsor 

 
Meddelelser fra kasseren om foreningens økonomi (Fritz) • Budgetopfølgning 

Driftsregnskab og status gennemgået. Året kommer ud med minus • Gæstemedlemsskaber – hvor mange har regionerne modtaget i forbindelse med afholdte 
stævner? 
Skal afregnes med hovedforeningen, da regionerne ikke kan opkræve særskilt medlemskab  
 

Hjemmesiden (Niels) • Propositioner til kåring – hingst/hoppe/vallak. 
Skal ligge fast på hjemmesiden som standard, Niels retter til 

 
Regionerne (Sisse og Marlene) • Planlagte arrangementer 2018 og 2019  • Evaluering af VDM, championater og medaljeridning – indberetning af R 

Sisse indberetter for såvel øst som vest • Evt. et fællesmøde for regioner og bestyrelse koordinering og erfaringsudveksling? 
Muligt at lægge det sidst i februar efter regionsgeneralforsamlingerne. Sisse kommer med 
datoforslag 
 

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


