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Referat onlinebestyrelsesmøde 
4. februar 2020 kl. 20.00 

Deltagere 
Karina Vistisen 
Asge Nilsson 
Jytte N. Madsen 
Sisse Dahlin 
Lene Jacobsen 
Fritz Hansen 
 

Afbud 
Bertine Davelaar 
Cecilie Lund Koch 
Britt Andersen  
 

Referent 
Asge  

Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde 
Referatet fra bestyrelsesmødet 5. januar 2020 er godkendt.  
 

Meddelelser fra formanden 
Ligger under de forskellige emner. 
 

Meddelelser fra Stambogsudvalget (Karina, Jytte og Lene) 

Opdatering. 
Jytte har fået en liste fra Seges om de hopper der er bedækket i 2019. 
Der er registreret 90 bedækninger af NF hingste, hvor omkring de 60 er rene NF bedækninger. 
Jytte kontrollerer for om der er noget der skal registreres i forhold til GW, men det mener hun 
umiddelbart ikke at der er. 
Lene kontrollerer i forhold til myotoni. 
 
Karina har lavet brev til hingsteholderne som er ved at være klar til at blive sendt ud. 
 
Jytte og Karina har i morgen møde med Majken Holm (SEGES) omkring foreningens regler og 
vedtægter omhandlende at de skal opdateres så de dækker de gældende krav der er til at være 
stambogsførende. Det er en procedure der bliver udført for stort set alle foreningerne under 
SEGES. 
 

Meddelelser fra Arrangementsudvalg (Cecilie, Fritz, Asge, Sisse og rep. fra 
region Vest). 
Repræsentant fra sportsudvalg vest er på plads. 
 

Input fra Hestekongres i Kolding 25/1 
Der er lavet et referat fra Hestekongressen, som vil blive lagt på hjemmesiden. Bestyrelsen var 
samlet set med til alle de forskellige foredrag på nær et. 
Der vil komme et kort skriv om dette i et kommende nyhedsbrev. 
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Hingstekåring 2020 – orientering. 
Der er gang i planlægningen og der er styr på det meste som der skal være styr på nu. 
NF: 4 tilmeldte hingste 

1 x 3 års 
1 x 4 års 
1 x 5 års 
1 x 6 års 

DSP: 14 tilmeldte hingste, hvoraf den ene er den 4 års NF 
 
Dommerholdet for NF: 
Dommere: Iben Tjelum og Poul Graugaard  
Dommerelev: Pernille Sandøe  
Springdommer: Poul Graugaard 
Dommersekretær: Asge   
 
Karina hører DSP om måleren kan tage pibe- og gjordmål på de 4 NF-hingste 
 
Vi er enige i bestyrelsen om at det er okay at NF-hingste der er avlsgodkendte, men ikke endeligt 
kåret endnu, kan lave opvisning til kåringen. 
 

Medlemsmøde i marts 
Lokalet er på plads. Det koster et par flasker rødvin og nogle sække gulerødder. 
Der bliver bestilt smørrebrød udefra til bestyrelsen og festivalgruppen til mødet inden selve 
medlemsmødet, hvor der vil være kaffe og kage. 
 
Der skal laves et oplæg til medlemsmødet i forhold til program og invitation. 
Overskriften er den fremtidige struktur for foreningen. 

- Regler og vedtægter  
- Evt. avlsvejledningsgruppe 

 

Dommer til festival 
Festivalgruppen har endnu ikke et overblik over hvilke klasser der skal være, så der er ikke nogen 
plan for dommere endnu. Men de arbejder på at få holdt et møde i næste uge. 
 
Mountain and Moorland har sagt ja til at lave et arrangement om søndagen, men det kræver at der 
er nogle fra NF der står for en del af arbejdet. Jytte er klar på at blive sat ind i en del af opgaverne. 
Det er ved at være tid til at få sat nogle dommere på, da vi skal have inviteret dem hurtigst muligt. 
Jytte er i gang med at finde ud af hvilke dommere der kunne være en mulighed i samarbejde med 
Anette Thorshøj, og sørger for at få to inviteret.  
 
Jytte overvejer også hvilke andre dommere der kunne bruges til forskellige klasser. 
 

Dommere til kåringen 
Iben Tjelum skal spørges  
Evt bruge de to dommere som skal være med til Mountain and Moorland 
Dommersekretær Pernille Sandø skal til eksamen her til kåringen. 
 

Bestillinger af rosetter og dækkener 
Der er lige nu tilbud hos Horsepoint, så Karina bestiller tre røde til 3 x årets og 10 blå der kan 
bruges til selve festivalen. 
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Generelt er vi ved at få tømt ud i lageret, og vi vil arbejde på at få opdateret nye rosetter til et mere 
nutidigt design. 
 
Der er indkøbt ærespræmier til dyrskuerne 
 

Meddelelser fra Markedsføringsudvalg ((Britt), Anja, Bertine og Asge) 
Mangler endnu bekræftelse fra Britt. 
 

Annoncemateriale – bl.a. Festival 

Hovedhjemmesiden 
Hingsteannoncer og stutteriannoncer skal opdateres på hjemmesiden 

- Fritz taler med Niels om at få det opdateret. 
 
Asge laver et dokument med de ting der skal rettes på hjemmesiden, og alle sender inputs til ham 
så vi kan få lavet en samlet liste. 
 
Der skal en reklame på forsiden af hjemmesiden for festivalen. 

- Asge får Niels til at lægge det på hurtigst muligt. 
 
Der skal sættes gang i en evt. overdragelse af hjemmesiden.  

- Asge taler med Niels 
 

Facebook 
Få nyhed op omkring hingstekåringen, og hvilke hingste der deltager så snart programmerne er 
online.. 
 

Nyhedsmail til medlemmer – Excel ark 
Næste nyhedsmail skal igen sendes til medlemmer fra sidste år, men for sidste gang. Og med en 
skrivelse af at man stadig kan få indmelding til rabat. 
Skal udsendes i slutningen af uge 7, i hvert fald med de ting der skal ud snarest. 
Emner: 
Hingstekåring 

● Uddeling af præmier til rosetten 
● Medlemsmøde i marts 

- Nævne et par overordnede emner omkring hvad mødet skal handle om - en form for 
teaser til selve invitationen 

● Hestekongres 
● Rabat på medlemskab 

 
Karina sender et dokument med oversigt over hvad der er af emner til nyhedsbrevene ud til 
bestyrelsen. 
 

Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi 

Status  

Hvor mange medlemmer har vi pt? Gerne hele bestyrelsen og regionsbestyrelse. 
24 aktive medlemmer (7) 
17 familiemedlemskaber (5) 
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13 juniormedlemmer (8) 
5 superfamilie medlemskaber (1) 
11 æresmedlemmer (11) 

- Parentes er antallet sidste år samme tid. 
 

New Forest Rosetten  

Orientering og uddeling af præmier.. 
Der bliver uddelt præmier i Øst til generalforsamlingen og i Vest til hingstekåringen. 
 

Regionerne 

Status. 
Region Øst 
Generalforsamling d. 24. februar 2020 
Det er 25. gang i år at der skal holdes ØDM. 
Sisse har været til møde med Roskilde Dyrskue, og det kører som det skal. Der bliver show igen 
med NF og DSP med den lille havfrue som tema. 
 

Hvad gør vi med Sportsudvalg Vest. 
Foreningen har stadig ikke fået de penge som skulle være overført fra DRF. Frits tager kontakt til 
Sportsudvalget for at få en afklaring. 
Sisse har stadig ikke modtaget resultaterne fra championaterne. 
Der er nødt til at blive strammet op på at få overholdt aftaler og deadlines når der afholdes 
arrangementer i foreningens navn. 
 

Evt. 

Status på google docs 
Vi skal have det op og køre. Asge er primus motor på det. 


