
Dagsorden bestyrelsesmøde den 12. januar 2019 kl. 12.00 hos  
Fritz Hansen og Lene Lange, Strandager 87, Lumby Strand, Odense N. 
Til stede: Karina Vistisen, Niels True, Jytte Madsen, Sisse Dahlin og Fritz 
Hansen. Afbud fra: Bertine Davelaar og Mie Skovgaard. 
 
Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde. 
Referatet godkendt. 
 
Meddelelser fra formanden 
Bestyrelsen får kørselsgodtgørelse til Statens laveste takst. Samkørsel så vidt muligt. 
Siden sidst 
Niels og Jytte har modtaget gaver i anledning af tidligere runde fødselsdage. De takker for 
opmærksomheden. 
Fastsættelse af bestyrelsesmøder mv. i 2019 
1.mandag i hver måned afholdes møde via skype/messenger kl. 20 af max. 1 times varighed. 
Næste ”fysiske” bestyrelsesmøde er fastsat til begyndelsen af august. Der kan blive tale om 
andre datoer. 
Jubilæer og andre vigtige datoer i 2019 
Lilan fylder 75år  Milton fylder 85år. 
 
 
Meddelelser fra Stambogsudvalget (Jytte og Karina) 
Møde i landsudvalget og Stambogsudvalget den 4. dec. 2018 – vedhæftet er referat til orien-
tering. 
Karina gav et kort referat af de væsentlige punkter fra mødet. 
PSMM1 
Denne genetiske variant er fundet i flere linjer i danske New Forest ponyer. Emnet omkring 
arvelige varianter og de juridiske aspekter i forbindelse med salg af ponyer behandles i 3 
foredrag ved årets Hestekongres i Kolding. Fra foreningen deltager Fritz, Lene J. og Jytte. 
Stambogsudvalget udarbejder snarest et oplæg til en vejledning ang. PSSM1, som efterføl-
gende forelægges bestyrelsen før udsendelse til medlemmerne. 
Hingsteliste 2019 og brev til hingsteholdere. 
Gennemgang af bedækkede hopper 2018 
Listen indeholder ikke hopper med mere end 6.25% GW blod. 
 
Meddelelser fra Arrangementsudvalg 
Evaluering af generalforsamling – se noter fra referat af generalforsamling. 
Heste Kongres i Kolding 
Se under PSSM1. 
Hingstekåring 2019 
Pt. 1 tilmeldt hingst. Iben Tjelum og Poul Graugård er dommere. Lene Thaulow dommer-
elev/sekretær. 
Dyrskuer 2019 – ærespræmier – dommere og racerepræsentanter på de 3 store dyrskuer 
Iben Tjelum spørges til om hun ønsker en indstilling som dommer til Landsskuet. 
Hoppe og vallakkåring 2019 – hvor og hvornår - 29. juni er pt aftalt. 
Der søges efter lokaliteter i det nordlige Midtjylland. Iben ønskes som dommer. Pernille San-
dø spørges om interesse i dommeruddannelse/sekretærjob ved kåringen. 
Materialprøve for hingste 2019 – Fælles endagsmaterialprøve  
Temamøder – dommermøde / dommer uddannelse – gode emner efterlyses 
Se under hoppe kåring. 
Internationalt møde. 
Bestyrelsen og reg. Øst fordeler forskellige opgaver. 
 
Meddelelser fra Markedsføringsudvalg (Niels, Bertine, Britt) 



Annoncering af arrangementer. 
Bertine sender til SEGES kalenderen. 
Annoncemateriale 
Markedsføring – Hvad er udtænkt og hvor langt er vi ? 
 
Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi 
Status  
Hvor mange medlemmer er pt medlemmer? Gerne hele bestyrelsen og regionsbestyrelser. 
Pt er vi 10 familie medlemmer, 13 Aktive og 13 juniormedlemmer for uden 11 æresmedlem-
mer. 
 
Hjemmesiden 
Hoved hjemmesiden 
Nyhedsbrev 
 
 
New Forest Rosetten  
Orientering og uddeling af præmier til Regionsgeneralforsamlingerne 
 
Regionerne 
En del af regionsseminar – se dagsorden. 
Arrangementer kan laves i andre dele af reg. Vest med tilbagemelding til regionen.  
Fritz tilbyder at lave regnskab for reg. Vest, hvis det har interesse. 
Regions generalforsamling i reg. Øst 6/2. 
 
Evt. 
 
 
 
 


