Referat bestyrelsesmøde den 5. januar 2020
Hos Fritz Hansen og Lene Lange, Strandager 87, Lumby Strand, Odense N.

Deltagere

Afbud

Referent

Karina Vistisen
Jytte N. Madsen
Bertine Davelaar
Cecilie Lund Koch
Asge Nilsson
Lene Jacobsen
Fritz Hansen
Sisse Dahlin

Britt Andersen

Asge

Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde.
De sidste referater er godkendt og offentliggjort. Der er ingen kommentarer til dette.

Meddelelser fra formanden
Karina har fået henvendelse fra Thorsten Gosch i nordtyskland omkring invitation til at deltage i
deres interessegruppes årlige arrangement med noget grønkålsspisning.
Det kunne også være en mulighed at lave en tur til nordtyskland og se stutterier/ponyer
Karina har fået henvendelse fra 2 forskellige (medlemmer) der er bekymrede i forhold til PSSM1
- De ønsker mere information omkring emnet
- Det er noget vi bør tage alvorligt, og der vil komme mere om det længere nede.

Konstituering af bestyrelse og udvalg
Formand; Karina Vistisen
Næstformand: Cecilie Koch
Sekretær: Asge Nilsson
Kasserer udenfor bestyrelsen: Fritz Hansen
Sisse stiller ikke op som formand i Region Øst til generalforsamlingen i februar, så vi forventer en
nu repræsentant i hovedbestyrelsen fra Region Øst derefter.
Der skal vælges en formand for alle udvalgene, formanden skal sidde i bestyrelsen.

Fastsættelse af bestyrelsesmøder mv. i 2020
Fysiske møder
Der afholdes 3 fysiske møder i løbet af året.
Bestyrelsesmøde med festivalgruppen den 21. marts i forbindelse med medlemsmødet, hvor
festivalgruppen vil være lidt længere henne i forberedelserne end de er på nuværende tidspunkt
(kl. 10.00-12.00).
Bestyrelsesmøde hos Fritz den 10. oktober.
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Onlinemøder
Der er igennem det sidste år blevet holdt en del bestyrelsesmøder på Messenger. Det har fungeret
godt at holde møde på en fast ugedag hver måned, med en kort dagsorden, så mødet kan holdes
på omkring en time.
Der har været nogle problemer med at få det til at fungere optimalt med at alle kan være på, men
Sisse mener at det sagtens burde kunne lade sig gøre. Et alternativ er at bruge skype i stedet.
Der vil fremover være onlinemøde den første tirsdag i hver måned.

Jubilæer og andre vigtige datoer i 2020
Birkild og Lundemarksgård har 25års jubilæum i år.
Højmarken Stutteri har 60års jubilæum.
Alle holder øjnene åbne i forhold til om der kunne være andre der har jubilæum.
Generalforsamling er den 14. november på Sjælland, Region Øst sørger for at finde et lokale et
passende sted.

Meddelelser fra Stambogsudvalget (Karina, Jytte og Lene)
Karina som formand for udvalget.

Møde i landsudvalget og Stambogsudvalget den 10. dec. 2020 – vedhæftet er
referat til orientering
Der er ændrede retningslinier for udegående kvæg der ikke længere behøver læskur med mindre
forholdene ikke er til det. Problemstillingen er, at det vil give en falsk tryghed hvis det også bliver
implementeret for hestehold, og derfor menes det ikke at der skal ændres regler for heste.
MRSA i hestehold bliver på nuværende tidspunkt opgjort på besætningsniveau, men det er ikke
brugbart da man ikke får et reelt billede af hvor stort problemet er. Oveni så tester man umiddelbart
kun de store besætninger med mere end 25 heste, og hvis bare 1 hest er positiv for MRSA så er
hele besætningen bestemt positiv. Dette giver derfor ikke et reelt billede af hvor stor betydning det
har i landet.
Levende dyr er taget ud af EU’s forbruger direktiv, så heste skal skrives ud af den danske købelov,
så det ikke bliver forbrugerkøb som det er i dag. Det er noget SEGES arbejder på.
Fra EU vil man kunne have en sporbarhed i forbindelse med sygdomsudbrud. Det kan forventes at
der kommer en registreringspligt, i forhold til flytning af heste i et eller andet omfang. SEGES
arbejder på at der kommer nogle regler, der er så lette og funktionelle for hesteholderne som
muligt.

Gennemgang af foreningens regler og vedtægter – aftalt med Maiken Holm, SEGES i
januar måned
Stambogsudvalget skal have et møde med Maiken Holm omkring nogle retningslinjer som
foreningen skal leve op til i forhold til vores regler og vedtægter. Det er meningen at reglerne og
vedtægterne skal gennemgåes med Maiken på mødet. Der foreligger en forespørgsel på dato,
men det er ikke fastlagt endnu.
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Der skal kigges på om der skal ændres nogle forhold omkring proceduren for registreringen af nye
EU-hingste (§8)
Cecilie sørger for at gennemlæse og tilrette reglerne og vedtægterne, og de skal opdateres på
hjemmesiden

Adgang til Hestedata
Ny bestyrelse → Nyt login
Foreningens adgang er forbeholdt bestyrelsesarbejde

Indberetning til SEGES - fremadrettet
Det kan godt være en jungle at få indberettet korrekt.
Sisse står fortsat for indtastning af rideresultater
Lene taster gentestresultaterne.

Forsikring – Gennem SEGES
Det er en mulighed at tegne en forsikring for foreningen gennem SEGES fra TRYG, som også vil
kunne dække bestyrelsesarbejde. Det er besluttet at foreningen har taget imod denne mulighed,
og det forventes at koste omkring 3700 kr årligt for foreningen. Det er en god forsikring at have
hvis der sker et eller andet, eller hvis bestyrelses har vejledt i noget der viser sig at skabe
problemer. Vi har en nuværende forsikring som ikke er nær så dækkende, og derfor også billigere,
men bestyrelsen mener at pengene er bedre givet ud. Kasseren sørger for opsigelse af den
nuværende forsikring når den nye træder i kraft.

PSMM1 + andre genvarianter – evaluering af beslutning fra 2019
PSSM1 har været oppe og vende på det internationale møde, og der er meget stor forskel på
hvordan de forskellige lande forholder sig til det, i forhold til hvordan og hvor meget der testes for
genvarianten.
Nogen medlemmer ønsker information om hvilke dyr der er testet positiv og hvilke linjer hvor der er
testet nogle positivt. Beslutningen fra bestyrelsen lå tidligere på, at der ikke laves nogle konkrete
lister med dette, men at dem som er testet efter foreskrevne regler bliver skrevet på hestedata.
Man kan derfor løbende se resultaterne på hestedata for de ponyer der bliver testet. Der holdes
indtil videre fast i denne beslutning.
Det er frivilligt om man vil teste sine dyr. Man kan få sine dyr testet og registreret gennem
foreningen, så længe det er en dyrlæge der udtager hårprøverne og som direkte sender dem til
Lene. Derudfra kan det blive registreret på hestedatabasen, og det burde kunne gøres sådan at
hvis forældrene er testet fri, så kan afkommene registreres fri, men det skal der lige følges op på.
Der er mange laboratorier der tilbyder at lave sådanne test, men de skal være ISAG-godkendt for
at resultatet kan blive certificeret og registreret på hestedata.

Hingsteliste 2020 og brev til hingsteholdere. Skal det ændres til at det alene er
medlemmers hingste der er på hjemmesidens hingsteliste
Ejere til hingste på foreningens hingsteliste skal være aktivt medlem af foreningen. Der sendes
mail ud til tidligere hingsteholdere om opfordring til at de melder sig ind i foreningen. Karina laver
oplæg, og sender til godkendelse i stambogsudvalget.
Gen-variant resultater vises ikke på hingstelisten, men folk kan selv klikke sig ind på hestedata og
finde resultaterne på den enkelte hingst direkte fra hingstelisten.
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Gennemgang af bedækkede hopper 2019
Jytte har ikke fået listen endnu, men hun sørger for at få fat i den.

Meddelelser fra Arrangementsudvalg (Sisse – evt. ny formand for Region Øst,
Cecilie, Fritz og Asge)
Cecilie som formand for udvalget.
Det vil være en fordel med nogen fra bestyrelsen og repræsentanter fra både Øst og Vest, sådan
at udvalget bliver så bredt som muligt, og der kan komme noget mere samarbejde på tværs af
landet. Det vil også gøre indberetningen lettere for Sisse hvis der kommer mere samarbejde på
tværs af landet. Karina taler med Helena Gaardboe omkring en person fra vest i dette udvalg.

Evaluering af generalforsamling
Den ordinære generalforsamling gav et overskud på omkring 500kr da det ikke kostede noget at
låne stedet. Der kunne ikke vælges en ny bestyrelse, så der blev afholdt en ekstraordinær
generalforsamling hvor der blev valgt en ny bestyrelse.

Heste Kongres i Kolding 25/1
Information er sendt til webmaster og facebookadministrator så informationen kan komme på
hjemmesiden.
Bestyrelsen får to fribilletter og foreningen betaler for de yderligere af hovedbestyrelsens
medlemmer der ønsker at deltage. Der skal ske en tilbagemelding til Bertine senest d 15/1-20
omkring hvem der ønsker at deltage. Dem som deltager forpligter sig til at lave et indlæg til
hjemmesiden omkring arrangementet.

Hingstekåring 2020 – orientering
Der er styr på aftalerne med DSP og på dommere og dommersekretær.
Selve afviklingen skal koordineres snarligt.
Der er god tilslutning af hjælpere allerede.

Medlemsmøde og evt. dommermøde i marts
Der afholdes medlemsmøde 21. marts 2020 men i sammenhæng med et bestyrelsesmøde med
festivalgruppen. Derfor bliver der ikke noget dommermøde denne dag.

Festival
Festivalgruppen består lige nu af følgende personer
Fritz og Lene
Anne og Cecilie Koch
Vivi og Leif Lyholm
Anja Broberg
Sigrid Wienecke
Der har været ét møde i udvalget, og der er gjort en masse tanker omkring hvad der skal ske, og
der er allerede en del aftaler på plads.
Hovedbestyrelsen skal stå for alt omkring kåring og afkomssamling, inkl dommere, rosetter osv der
omhandler kåringen.
Der skal sendes information til de andre lande med New Forest foreninger omkring festivalen, de
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inviteres til at komme, men foreningen betaler ikke for noget i forhold til deres deltagelse.
Der bliver lavet en sponsorliste, sådan at man ikke spørger de samme.
Der skal ikke betales for leje af pladsen og stalde, men den skal afleveres i samme stand som den
modtages i.
Der forberedes et show lørdag aften inden fællesspisningen.
Festivalgruppen sørger for at invitere bestyrelsen til deres møder omkring festivalen når vi kommer
tættere på festivalen.
Der arbejdes på at søge fonde, så der kan findes penge til at få lavet en ridebane.

Dyrskuer 2020 – ærespræmier – dommere og racerepræsentanter på de 3 store
dyrskuer
Det Fynske Dyrskue
Lene Lange er racerepræsentant.
Da foreningen har jubilæum i år, er der mulighed for at foreningen kan køre borgmesteren ind på
pladsen i hestevogn. Ole Jensen er adspurgt om det er noget han kunne være interesseret i.
Yderligere, når foreningen har jubilæum, må ponyer fra hele landet deltage til bedømmelse hvor
det normalt kun er ponyer fra Fyn der kan deltage.

Roskilde Dyrskue
Sisse er racerepræsentant

Landsskuet i Herning
Mie Skovgård er racerepræsentant

Generelt
Karina og Jytte sørger for at der bliver købt nogle gaver ind både til dyrskuerne, men også så der
er noget på lager til festivalen og generelt.
Der arbejdes på at få lavet nogle rosetter/plaketter til uddeling til deltagende ponyer på dyrskuerne
med reklame for foreningens jubilæum.
I forhold til valg af dommere skal vi tænke på hvor dommerne bor, så der spares på dommerkørsel.
De ansvarlige for de forskellige dyrskuer sørger selv for at finde dommerne til de respektive
dyrskuer.

Materialprøve for hingste 2020 – Fælles endagsmaterialprøve
Der er indkaldt til møde omkring evaluering af prøven 2019 og i den kommende prøve i 2020. Der
skal tilrettes på proportionerne, og tales om prisen og man kan komme med input til dommere og
testryttere.
Mie Skovgård vil gerne være racerepræsentant, men kan ikke deltage i mødet, så Lene deltager
som stedfortræder til mødet.
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Meddelelser fra Markedsføringsudvalg ((Anja), (Britt), Bertine og Asge)
Har vi noget nytænkning?
Der skal opgraderes på markedsføringen af foreningen.
Karina taler med Anja og Britt om de er interesserede i at sidde med i det her udvalg.

Annoncering af arrangementer
Foreningen kan få vores arrangementer på SEGES hjemmeside – Bertine sørger for at
informationerne bliver sendt afsted.
Vi skal sørge for at bruge den nye facebookside i forhold til annoncering af arrangementer.

Annoncemateriale – Bl.a. Festival
Festivalgruppen er i gang med at sørge for at der bliver lavet noget materiale.

Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi
Status
Hvor mange medlemmer har vi pt? Gerne hele bestyrelsen og regionsbestyrelse.
De er indtil videre betalt for flere medlemskaber på nuværende tidspunkt end sidste år på samme
tidspunkt.
Der er noget tilskud fra DRF der ikke er kommet, så Karina tager kontakt til udvalget der har stået
for stævnet i Vest i december

Fastsættelse af tilskud til bestyrelsesmøde.
Der gives et tilskud på 250kr til den der står for afholdelsen af de fysiske bestyrelsesmøder.

Informationsudvalg
Dette udvalg lægges ind under markedsføringsudvalget.

Hovedforeningens hjemmeside
Der arbejdes på at finde en til at overtage varetagelsen af hjemmesiden. Niels er sat på sagen,
men Karina følger op på hvor det står.
Der skal sendes et billede til Karina af bestyrelsens medlemmer, så bestyrelsesposterne kan
opdateres på hjemmesiden.
Der er en fejl med en ekstra medlemskabsknap hvor der står de gamle priser. Karina skriver til
Niels, og får ham til at rette dette hurtigst muligt. Der er allerede flere der har betalt fuld pris,
selvom der er tilbud på medlemskab for tiden.
Hjemmesiden skal gennemgåes for fejl og mangler, og der skal udføres en liste med hvad der skal
rettes. Asge opretter et docs med en liste hvor vi alle kan tilføje ting når vi hver især har
gennemgået hjemmesiden.
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Facebook
Der skal lægges en strategi i markedsføringsudvalget for hvem og hvordan der svares på
henvendelser gennem facebooksiden. Asge sørger for at tale med Anja omkring hvordan vi griber
det an.
Finde ud af at lave en henvisning fra hjemmesiden til facebooksiden, dette tager Karina med Niels.
Oprettelse af begivenheder på facebook – huske på at det ikke er al information der skal lægges
op her, men bruges som appetitvækkere så det måske kunne få nogle til at melde sig ind i
foreningen.

Nyhedsbrev til medlemmer
Der er en funktion på hjemmesiden som gør at man kan udsende informationer til medlemmer,
hvor afsenderen er foreningen og ikke vores personlige mails. Det tager Asge en snak med Niels
om.
Der skal sendes et nyhedsbrev ud omkring
- Hingstekåring
- Medlemsmøde
- Medlemskab
- Stutteriannoncer – vi vil gerne have en side på hjemmesiden hvor der er ’mange’ annoncer.
Medlemsbrevet skal tilrettes efter ændringer i forhold til regionerne
Se om muligheden for at lave et nyhedsbrev hvor man kan melde sig direkte ind i foreningen, så
man måske kan opfordre medlemmerne fra året før til at huske at melde sig ind igen.
Karina kommer med et oplæg til nyhedsbrevet.

New Forest Rosetten
Orientering og uddeling af præmier til Regionsgeneralforsamlingerne.
Det kører nogenlunde automatisk, Niels True sidder med kontrollen af det, som udgangspunkt
indtil der kommer en ny webmaster
Præmier uddeles i Øst på regionens generalforsamling, og i Vest til hingstekåringen.

Regionerne
Status
Region Øst
Der skal afholdes bestyrelsesmøde i den kommende uge hvor de fastlægger dato for
generalforsamlingen, og de skal tale om hvilke arrangementer der skal afholdes i år. Men de
regner med at der i hvert fald bliver afholdt championater på Sjælland i efteråret.

Sportsudvalg Vest
Sisse mangler resultaterne fra Vest for at hun kan få indberettet til Hestedata.
Der har været nogle problemer med planlægningen af deres stævne i december, og der har været
meget kontakt med Karina undervejs. Vi skal meget gerne have hjulpet med at opgaven bliver
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lettere, og der kommer et bedre samarbejde.
Sisse arbejder på at få opdateret en drejebog omkring hvordan man afholder stævnerne, og hvilke
deadlines der skal overholdes.
Der bør sidde en fra bestyrelsen som tovholder i sportsudvalget, for at der kan være en bedre
kommunikation både inde i udvalget og i kontakten til hovedbestyrelsen.

Evt.
Det er vigtig at foreningen får kopi af den originale kritik fra championaterne da de skal bruges til
registrering på hestedata.
Det burde være muligt at kunne oprette en stutteriannonce på hjemmesiden, uden at man samtidig
køber et medlemskab (det kræver selvfølgelig at man er medlem af foreningen, men det kan man
være blevet tidligere)
Vi afprøver at bruge google docs til gennemlæsning af referater og udfærdigelse af nyhedsbreve
osv. Asge prøver at sætte det i gang.
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