
 
 

Referat onlinebestyrelsesmøde 
7. april 2020 kl. 20.00 

Deltagere 
Cecilie Lund Koch 
Asge Nilsson 
Jytte N. Madsen 
Bertine Davelaar 
Sisse Dahlin 
Lene Jacobsen 
Fritz Hansen 
Britt Andersen 

Afbud 
Karina Vistisen 
 

Referent 
Asge  

Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde 
Referatet er godkendt. 
 

Meddelelser fra formanden – varetages midlertidigt af næstformand 
Varetages midlertidigt af næstformand Cecilie 
 

Meddelelser fra Stambogsudvalget (Karina, Jytte og Lene) 

Opdatering 
Der skal være landsudvalgsmøde i maj, hvilket forventeligt bliver aflyst eller udsat. 
Der er fundet en enkelt hoppe bedækket sidste år, som muligvis kan være bærer af myotoni, 
Jytte sørger for at hingstelisten bliver opdateret. 
 

Meddelelser fra Arrangementsudvalg (Cecilie, Fritz, Asge, Sisse og rep. fra 

region Vest). 

Nyt medlemsmøde 
Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sætte en ny dato for medlemsmødet, men vil arbejde på 
at lave det til et høstmøde i slutningen af september. Sisse foreslår at det bliver afholdt på 
sjælland. 
 

Situation på årets dyrskuer og festival 
De fleste dyrskuer er aflyst. 
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Festivalen aflyses i år og flyttes til næste år. Fritz har talt med Odense kommune om datoer 
omkring første august 2021. Dette bliver meddelt foreningens medlemmer i den kommende 
nyhedsmail. 
 

Meddelelser fra Markedsføringsudvalg ((Britt), Anja, Bertine og Asge) 

Annoncemateriale 
Der må godt være lidt mere aktivitet på hjemmesiden og facebooksiden. Evt lave nogle små 
konkurrencer om fx. månedens coverbillede, eller ugens føl. Asge taler med Anja omkring 
det. 
 
Nyhedsmail 
Der skal udarbejdes en nyhedsmail som skal sendes ud hurtigst muligt, vedlagt “Året der 
gik”. Asge går i gang med at få nyhedsmailen lavet. 
 

Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi 

Status 
Der er ikke kommet mange nye medlemmer siden 1. marts 
Regningen for hingstekåringen er på omkring 4000kr. 
Der er stadig ikke modtaget nogle penge fra de ansvarlige der afholdte VDM i december. 
Der bliver taget hånd om sagen. 
 

Regionerne 

Status fra øst 
3-4 oktober afholdes der 25 års ØDM og championater. 
De har planlagt springkursus ved Anja Lykke Nielsen, men der er ikke sat en dato endnu, 
pga Corona. Der er også snak om nogle skovture, men det er ikke muligt at afholde noget på 
nuværende tidspunkt. 
De vil gerne lave en udstilling lignende den der blev afholdt i 2019 på store hestedag, hvis 
det er muligt til den tid. 
Sisse har endelig fået resultaterne fra VDM i december, og har fået dem tastet ind. 
 

Evt. 

Fælles mail 
Der skal oprettes en mail som formanden har ansvaret for, sådan at alle indgående mails til 
bestyrelsen kommer den vej. Asge undersøger om der kan laves noget via hjemmesiden, 
eller om vi skal oprette en google mail eller anden. 
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Næste online bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 12 maj 2020, så vi kan nå at få 
opdatering fra regeringen omkring corona situationen. 
Hjemmesiden skal gennemgås, Cecilie laver en liste så vi hver især får ansvar for et område 
på hjemmesiden. 
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