
Referat fra Bestyrelsesmøde via messenger d. 04.03. 2019 

Deltager: Karina, Bertine, Jytte, Brit og Sisse 

Dagsorden: 

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde: 

Referatet fra d. 14.02.2019 er godkendt. 

Meddelelser fra formanden: 

 Medlemstal: 22 Aktive, 18 familie, 20 junior, 1 super familie. 

- Kassebeholdningen fra Region Vest, er overført til hovedbestyrelsens konto, beholdningen vil ikke 

være en del af hovedbestyrelsens regnskab, den vil fortsat tilhøre Region Vest.  

- Seges har tilbagebetalt deltagelsesgebyret for de to ponyer der var tilmeldt, men blev frameldt, ved 

materialprøven 2018.  

Meddelelser fra stamborgsudvalget: 

Meddelelser fra arrangementsudvalget: 

-       Hingstekåring 2019 – evaluering:  

Der var stillet to hingste til bedømmelse, hvoraf Skovlundegårds Apollo opnåede 1. års avlsgodkendelse, med 

dagens bedste spring karakter 9 og 9,5. Han vil komme på hingstelisten når der er lavet DNA- test. Jf. tidligere 

skrivelser fra moderforeningen i England, er det ikke nødvendigt at teste for Myotoni ved fravær af Kantjes 

Ronaldo blod i hingsten. 

 

I NF- bestyrelsen er der tilfredshed med samarbejdet omkring hingstekåring med DSP. Og vi håber fortsat på 

at kunne afholde denne dag i fællesskab. 

 
-       Internationalt møde Roskilde:  

 Nuværende status er, at indbydelsen er oversat til engelsk, og at Jytte og Ole er ved at lægge sidste 

hånd på den. Befordring og bespisning har været diskuteret samt forhåndsreservation af hotelværelser. Der 

tænkes i sandwich til frokost, der tænkes i alternative muligheder for en fælles festmiddag evt. med mad fra 

Kokken og Jomfruen for deltagerne, i stedet for festmiddag på hotellet, grundet det økonomiske råderum. Der 

blev nævnt: mulige stutteri besøg fredag aften, søgning af sponsorater til mødet, søgning af hjælper, ønske om 

en høj udstillings deltagelse af New Forest ponyer på Store Heste dag 

  
-       Hoppekåring 2019: 

 Hoppekåringen forventes afholdt i Nibe d. 29. juni 2019. Niels Jørgen vil gerne hjælpe 

hovedbestyrelsen/ arrangement udvalget med at arrangere dagen. Hovedbestyrelsen og evt. andre hjælpere får 

dagen til at lykkes. 

Meddelelser fra markedsføringsudvalget 

Meddelelser fra Kasseren 

Meddelelse fra Region / sportsudvalg 

Eventuelt 

- PSM1 


