Referat bestyrelsesmøde den 6.oktober 2019 kl. 11.00 hos
Fritz Hansen og Lene Lange, Strandager 87, Lumby Strand, Odense N.
Deltager: Brit Andersen, Mie Skovgaard, Jytte Madsen, Fritz Hansen og Karina Vistisen
Afbud: Niels True, Sisse Dahlin og Bertine Davelaar.
Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde.
Meddelelser fra formanden
Siden sidst – Internationalt møde
Vi har modtaget eliteansøgning fra Stutteri Vognmandsgården på Vognmandsgårdens
Bright, Vognmandsgårdens Rebecca og Vognmandsgårdens Toplight. Sisse har tjekket resultater og har indberettet elitestatus på hopperne + elitestatus er indberettet på Kantje’s
Vallentin.
Fødselsdage i 2019, Milton Nielsen, Lilian Hausild og Mie Skovgaard har haft runde fødselsdage. Foreningen har modtaget en tak for den gave fødselarerne har modtaget.

Meddelelser fra Stambogsudvalget (Jytte, Karina og Lene)
Fælles forsikringer Seges
Kav følger op på fælles forsikring gennem Seges. Jørgen Kold / Tina Landbo
Pssm1 certificeret - vi har brugt samme laboratorium som Englænderne bruger - vi får Lene
Jacobsen til at undersøge.

Meddelelser fra Arrangementsudvalg (Mie, Karina)
Materialprøve for hingste 2019 – Fælles endagsmaterialprøve
Fantastisk dag for New Fores pony hingste til materialprøve. Eneste deltagere over 800 point.
Dagen blev afviklet i god atmosfære.
I alt 5 deltog udaf 6 tilmeldte i Seges fælles 1dags materialprøve. Det er få deltagere i forhold
til det set up der er for dagen.

Internationalt møde.
Et arrangement der forløb godt. Et møde i god dialog. Super faciliteter på Vilvorde Tekniske
Skole.
En stor tak til Mia der var med til at gøre mødedagen til en god dag. Brit sørger for en oplevelse til Mia.
Flere har sponsoreret lige fra et mindebånd til donationer til indkøb af mad og drikkelse.
Referat ligges på hjemmesiden når der foreligger et endeligt godkendt referat.
England har meldt sig som vært ved Internationalt møde 2021.
Generalforsamling 16. november 2019 – her under indkommende for slag.
Indkomne forslag blev drøftet.

Forslag stillet af Bestyrelsen - Vedr. forslag til regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark. Forslag 1, 2 og 3 stilles i sin helhed.
Forslag stillet af Karina Vistisen – Forslag til vedtægtsændringer.
Forslag 1: Stilles i sin helhed.
Forslag 2: Ganske enkel en skrivefejl ved opdatering af vedtægter i forbindelse med generalforsamling 2018 – Vi får Niels til at ændre med det samme.
Forslag 3 og 4: Disse 2 forslag der omhandler, at vi pt ikke opfylder vores egne vedtægter og
at vi som forening er nød til at agerer således, at vi igen kan leve op til disse. Samtidig er det
et forslag til at få flere forskellige medlemmer til at deltage, som arrangører ved de arrangementer der er i foreningens aktivitetsplan. Det gav en del debat om ikke at genere den sidende region Øst, hvilket på ingen måde er hensigten.
På valg til bestyrelsen er:
Niels True – modtager ikke genvalg
Mie Skovgaard – modtager ikke genvalg
Karina Vistisen
På valg til suppleant er:
Mia Jørgensen trak sig som suppleant og der skal findes en ny for 1 år.
Sted til afholdelse den 16. november 2019:
Karina har forespurgt på den lokale skole Vorgod Barde Skole og der må vi gerne låne samlingssal med adgang til skolekøkken. Der er 12 min til motorvej/motortrafikvej. Det er 3 timers
kørsel fra Skagen og København, det er 2 timers kørsel fra Odense og knap 1,5 time fra Århus.
Fritz sørger for en varm ret til frokost. Karina sørger for drikkevare og rundstyk formiddagskaffe. Mie og Jytte bager kage til eftermiddags kaffe.
Pris blev aftalt til 80,- kr./per person for middag inc. drikkevarer.
Bestyrelsens beretning – input modtages.
Aktivitetsplan – der blev foreslået:
Tur til Thorsten Gorsch og det nord tyske,
Rideture (vi spørger Lene Thaulow, Lene Jacobsen, Mia Jørgensen, Karin og Aage Dahlsen
og Vivi på Fyn).
Stævner, der spørges i Region Øst og Sportsudvalg Vest.
DSP vil forsat gerne dele arrangementet omkring hingstekåring.
Forårs medlemsmøde – med et tema + et evt. stutteribesøg.
Kåringskommission.
Til hingstekåring den 29,02.2020 i Ikast blev vi enige om Iben Tjelum og Poul Graugaard –
begge spørges.
Lene Thaulow tilføjes dommerlisten.
Karina sender mail til alle dommere på dommerlisten og spørger til om de forsat gerne vil stå
på vores dommerliste.
Festival 2020 i Odense – Hvad skal den indeholde?? forslag og ideer til festival gruppen
Vi har modtaget spændende input fra Anja Broberg – lige fra markedsføring af og afvikling af
festival.
Mountain & Moorland klasser (arrangeret af Mountain & Moorland)
Ride klasser, opvisningsklasser.

Der er interesse fra de øvrige europæiske lande – de nærmeste vil deltage med ponyer og
andre vil komme som tilskuer.
Markedsføring af arrangementet må i gang snarest muligt.
Facebook – Input fra medlem.
Se mail Anja Broberg. Hun vil gerne stå for en officiel facebook side og instagramprofil.
Karina Kontakter Anja.
Meddelelser fra Markedsføringsudvalg (Niels Bertine og Britt)
Ingen ting fra markedsføringsudvalget – Brit ønsker at hun bliver slettet.

Meddelelse fra kassereren om foreningens økonomi
Status – foreløbigt regnskab
Vi har ganske enkelt den udfordring at vores indtægter er lavere end vores udgifter!
Fritz kommenterede det realiserede regnskab holdt op imod det budgetterede.
I 2019/2020 skal der strammes op på alle udgifter.
Der skal arbejdes på at få flere medlemmer og dermed øgede kontingent indtægter.

Hvor mange medlemmer har vi pt.?
31 aktive
18 Familie
37 junior
1 super familiemedlemsskab
30 stk. gæstemedlemsskaber

Budget 2019-20

Snak om budget for festival

Hjemmesiden
Hoved hjemmesiden
Niels True ønsker at stoppe som webmaster – han spørges til om han forsat vil være behjælpelig med den betalingstekniske side ?
Ligeledes spørges Anja Broberg og Louise Nielsen om de havde lyst til at overtage denne
post.

Nyhedsbrev – Facebook
Der skal sendes nyhedsmail til medlemmer der bl.a. skal indeholde oplysning om, at der
kommer til at mangle 2 nye personer i bestyrelsen til generalforsamlingen.

New Forest Rosetten
Status.
Der indkøbes underlag i en anden priskategori.

Regionerne
Intet.
Evt.

