
Referat Regionsseminar den 12. januar 2019 kl. 10.00 hos  

Fritz Hansen og Lene Lange, Strandager 87, Lumby Strand, Odense N. 

Deltager: Niels True, Jytte Madsen, Sisse Dahlin, Helle Skovly, Heidi Mosevang Søn-

dergaard, Tom Pedersen, Fritz Hansen og Karina Vistisen. 

Fraværende: Mie Skovgaard, Bertine Davelaar, region Vest. 

 

Erfaringsudveksling i forhold til: 

Hvordan ”kører” vi vores region? 

Region Øst fungerer fint og der løfter i flok. Øst udtrykte en underen over Region 

Vest ikke havde mulighed for at deltage. 

Hvor skal vi være ens og hvor skal vi være forskellige 

Hvordan planlægger og afholder vi vores stævner? 

 - Helt basic fra valg af dato til evaluering af stævnet 

 - Hvad fungerer godt og hvad kan vi blive bedre til ? 

 - Har vi en ”drejebog” 

Sisse har støvet en stævnedrejebog af – der mangler få tilføjelser og når de er indfø-

jet er det et godt redskab til planlægning af og afholdelse af stævner. 

Sisse har ligeledes støvet drejebog af til hoppekåring.  

Når alle i bestyrelsen har modtaget drejebøgerne hver især ser vi dem igennem og 

melder tilbage til Sisse. Det er planen at de tilrettede drejebøger skal ligges på hjem-

meside  

Udveksling af gode ideer. 

På hjemmesiden opfordres regionsbestyrelser og hovedforenings bestyrelse til at 

indsende foto sammen med hvilke kompetencer man syntes man besidder og gerne 

vil hjælpe andre med. 

Medlemspakker til nye medlemmer – hel lavpraksis pakkes der en velkomst hilsen 

der overdrages til avler der når de sælger af deres ponyer kan sende en velkomst hil-

sen med fra Avlsforeningen med til den nye New Forest ejer. 

Kompetenceregistre til Mentorordning – Mentor ordning skal synliggøres og oprekla-

meres. 

En mulig medlemsrabat i jubilæumsåret blev debatteret. 



 

Hvordan får vi fat i de frivillige? 

Hvor og hvordan kan hovedforeningen blive en aktiv medspiller? 

 - Er der opgaver regionerne gerne vil fra sige sig / eller påtage sig ? 

 - Rosetter – medaljer – plaketter  ect.? 

Indkøb af medaljer, plaketter og rosetter -- Mie har måske et forslag 

Mie havde indhentet et tilbud på medaljer, dækkener og foreningstøj – prismæssigt 

er det væsentligt dyre end de leverandører vi har i dag og det er tidligere besluttet at 

vi som forening ikke vil have et lager af foreningstøj til at sælge af. Der imod vil vi 

gerne henvise vores medlemmer direkte til firmaer der sælger foreningstøj.  

I dag bestiller vi medajler og plaketter hos Jysk Emblem fabrik. 

Region Øst køber rosetter ved Alvor 

Hovedforeningen bestiller hos Råhøjgaard Rosetter 

Dækkener og underlag købes ved Horsepoint der giver gode rabatter og gratis tryk 

mod at de må sætte eget logo også. 

Internationalt møde 2019 den 7-8/9 2019 

Planlægning ske i samarbejde med region Øst der står for den praktiske del. 

Tom undersøger om det er muligt at leje lokale på Roskilde tekniske skole Vilvorde 

der ligge ca. 250 m. Fra Roskilde dyreskueplads. Pris, kantine/mad mm. 

Tom undersøger overnatning på Hotel Scandic / Campingplads Roskilde. 

Opvisning: Store hestedag – Lene Thaulow spørges til om det er noget hun vil stå 

for. 

Sisse / Helle kontakter Store Hestedag / Roskilde Dyrekue om det er muligt at lave  

ren ekstriør klasse fro New Forest søndag samt om der kan opnås rabat i forhold til 

den internationale delegation.  

Regionsgeneralforsamlingerne 

Øst holder generalforsamling den 6. Februar 2019 

Karina sender forespørgsel til Vest. 

Regionshjemmesider – Facebook 

Der planlægges en spørgeundersøgelse på facebook der skal danne baggrund for 

en målrettet markedsføring af New Forest Ponyen 



Orientering om arrangementer – dem der er afholdt og dem der kommer. 

Samarbejde med andre avlsforbund – kan, vil eller bliver vi nød til det? 

Så længe det er økonomisk muligt skaber vi det bedste sammenhold i vores forening 

hvis vi holder vores stævner alene for New Forest. 

Evt. 

 


