
Referat fra Bestyrelsesmøde via messenger d. 14.2. 2019 

Deltager: Karina, Niels, Mie, Bertine, Britt, Sisse og Fritz iht. økonomien  

Dagsorden: 

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde: 

 Referatet fra d. 12. jan. 2018 er godkendt. 

Meddelelser fra formanden: 

-       Medd. Fra England. 

 Der er modtaget en meddelelse fra moder foreningen ang. At det nu er muligt at få 

avlsgodkendt/ kåret palomino hingste. Der arbejdes på, at medlemmerne fra den danske 

forening får en skrivelse om dette, nyheden skal på hjemmesiden under nyheder. 

 

-       Dispensations ansøgning – se vedhæftet mail – se også §11 og 12 om regler for kåring 

af hingste 

 Bestyrelsen har modtaget og behandlet en ansøgning ang. dispensation for at Heart of 

Fire må bedække i sæsonen 2019 gældende indtil indsyning ved materialprøven- 

dispensationen er bevilliget. 

Meddelelser fra stamborgsudvalget: 

-       Oplæg til anbefaling omkring PSSM1 – se vedhæftet 

 Hingsteholder opfordres til at få testet deres hingste 

 Avlshopper opfodres til at blive testet. 

 Det bliver muligt at få taget prøver for PSSM1 ved kåring. 

 Foreningen har et ønske om, at indsamle data ang. gen-sygdomme, ved testning til 

foreningens pris, vil testresultater blive registreret i hestedata. Dem der ønsker at få testet 

deres dyr til foreningspris, tjekkes for medlemskab. Dette skrives til medlemmer. 

- Ved salg opfordres medlemmer til at bruge salgskontrakt fra Seges. 

 

Meddelelser fra arrangementsudvalget: 

-       Hingstekåring 2019 

 Der er tilmeldt to hingste til kåring. Niels, Karina, Bertine og Lene Jakobsen hjælper 

på dagen. 

-       Hingsteliste 2019 

 Karina opdaterer hingstelisten, hingstelisten på hjemmesiden skal ligeledes opdateres. 

-       Internationalt møde Roskilde. 

 Invitationen til mødet er under udarbejdelse, og vil blive sendt snarest. Niels/ Brit 

kontakter Hotel når et estimeret deltager antal kendes. Alle deltager har også mulighed for 

at overnatte et selvvalgt sted. 

-       Hoppekåring 2019 



 Hoppekåring forventes afholdt i Jylland. Niels Jørgen har tilbudt, at han godt vil være 

behjælpelig med at få det arrangeret i Nibe. Hovedbestyrelsen hjælper også. 

Meddelelser fra markedsføringsudvalget 

Meddelelser fra Kasseren 

 Der er modtaget to overførsler for juniormedlemsskab, hvor indbetalers identitet ikke 

kan ses. Januar har bogføringsmæssigt været omfattende grundet indbetalingerne af kontigent. 

Nuværende medlemsstatus: 

 

 

Junior = 18 

Aktiv = 22 

Familie = 17 

Supermadlemskab  = 1 

 

  

Meddelelse fra Regioner: 

-       Generalforsamling region Øst 

 Bestyrelsen: Sisse Dahlin, Tom Pedersen, Helle Skovly, Heidi Mosevang 

Søndergaard, Lilli, Oist- Jakobsen, Susanne….., Suppleant Werner Månsson, revisor Lise-

Lotte Månsson, revisor suppleant Niels Thue. 

 

-       Generalforsamling region Vest 

 Der er ingen bestyrelse, kun et sports udvalg. Regionens kasse er afleveret ved Fritz. 

Sportsudvalget: Anne van de Molen, Helene Gaardbo, Marie Galler og Niki Diers. 

Eventuelt: 

  

 


