
Referat fra messenger møde d. 10. juni 2018 

Deltager: Jytte Madsen, Karina Vistisen, Mie Skovgård, Sisse Dahlin, Niels Thue, Fritz Hansen, Bertine 

Davelaar 

Dagsorden: 

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 

 Referat godkendt. 

Meddelelser fra formanden 

- Nyt oplæg til fælles forsikring gennem Seges – nu væsentlig billigere: 

Forsikringen dækker forenings aktiviteter for dem der er en del af Seges. 20.000 kr. 

for forsikringen og 15.000 kr. for arbejdsskadeforsikringen. Vi afventer nærmere 

besked. 

- Ændring af købeloven: Hvert medlemsland i EU kan nu jf. EU- forbruger direktiv, 

vælge at fritage hestehandel af købeloven. Hvornår dette komme til at ske i DK. er 

uvist, men Seges arbejder på det. 

- Smitsomme sygdomme på socialemedier: Seges forholder sig kun til de 

smitsommesygdomme i samarbejde med DRF og Den Danske Dyrlægeforening. 

- Milton har som æresmedlem modtaget en fødselsdagshilsen i anledning af hans 85-

års fødselsdag. 

- Ny NF- dommerelev: Pernille Sandø, har søgt om at blive NF-dommerelev, hun har 

dommeruddannelsen fra Seges . 

- Dommerprøve: Lene Thaulov, går til dommereksamen på Landsskuet i Herning 

2019, hvor Iben Tjelum og Ole Wienecke vil eksaminere hende. 

Meddelelser fra stamborgsudvalget 

- Der tages fortsat PSSM1 prøver af hopper og hingste, og vil snarest kunne ses 

registreret på hestedata. Der er pt. fundet et tilfælde af en hingst med danske aner i 

Finland der bærer genet. 

Meddelelser fra arrangementsudvalget 

- Internationalt møde Roskilde – Status på planlægningsdelen og praktikken 

Fredag aften Stutteribesøg, ved fx Sisse. Der skal skrives opslag ang. stutteribesøg 

hvis andre har lyst til at åbne deres stutterier.  

Lørdag, Sisse spørger Pixi spørger om hun vil lave et foredrag. 

Søndag udstilling, på dyrskuepladsen. 

Der skal laves, en velkomstpakke til gæsterne. Bertine laver en status på den danske 

avl. I tal over de sidste to år. 



- Orientering om hoppekåring i Nibe 

Der er tilmeldt 10 hopper/ vallakker til kåring og to til plagebedømmelse. Det har 

været forventet at Iben Tjelum og Poul Gravgård skulle være dommer, men da Gravgård er 

forhindret, bliver det Iben Tjelum og Christina Rasmussen der vil være dommer, Pernille Sandø 

dommerelev og Louise Rasmussen vil være dommersekretær. 

Æresdækner, rosetter mm. har Karina Vistisen klar. Der er sendt mail ud om hvordan 

opgaverne dækkes.  

- Materialprøver 

Materialprøve d. 21/8: Der skal skrives et opslag til hjemmesiden om 

arrangementet. Der skal hentes oplysninger hjem om status på de norske hingste 

Meldtveds Thunder og Meldtveds Black Storm. Lene Jacobsen spørges om hun vil 

være racerepræsentant d. pågældende dag. 

Meddelelser fra markedsføringsudvalget 

Meddelelser fra Kasseren: 

                    Status: To af de tilmeldte ponyers ejere er pt. ikke medlem. Karina følger op. 

Meddelelse fra Regioner: 

                      ØST: ØDM, har 50 dressur starter.  

Store Hestedag, Iben Tjelum og Martin Bloch er dommer, det koster 400 kr. at 
udstille, der arbejdes på en separat udstilling for New Forest ponyer.  

Sportsudvalg VEST: Der arbejdes på, at afholde et Medalje og Championat stævne i 
Ladelund d. 14/15 dec. 

Eventuelt 

 Status dyrskuer: 

Roskilde: 11 udstillede ponyer og 3 sjællandspræmies hingste, der deltog i en særlig jubilæums 
udstilling. 

Odense: Der er tilmeldt 18 ponyer, 12 rytter deltager i opvisningen hvor til Strandager New Forest 
sponsorer T-shirts. Foreningens tilskud på 1000 kr.er anvendt til sadelunderlag med broderi til 
opvisnings ponyerne.   

Herning: Der er tilmeldt 15 ponyer, og 9 deltager i et samlet show for NF, Welsh, Dartmoor og 
Connemare. Foreningens tilskud på 1000 kr.er anvendt til sadelunderlag med broderi til opvisnings 
ponyerne. 

 


