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Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde 
Referatet er godkendt og uploades på hjemmesiden. 
 

Regionsgeneralforsamlinger 

Region Øst 
Der var 11 stemmeberettigede, men der var flere mødt op, som enten ikke var medlemmer, eller 
som var meldt ind efter 1. februar og derfor ikke havde stemmeret. Men regionen var tilfredse med 
det gode fremmøde. Tom Bruno Pedersen er ny formand for regionen, men Sisse sidder fortsat 
som repræsentant for regionen i hovedbestyrelsen. 
Der er valgt en fuldtallig bestyrelse, og bestyrelsen er klar på at holde de arrangementer de har sat 
på deres aktivitetskalender. De forventer at holde Øst dansk mesterskab og championater som de 
har gjort de sidste mange år. Der er Roskilde Dyrskue og andre aktiviteter. Regionen havde 
overskud på regnskabet for 2019.  
Karina vil gerne at regionen benytter en fane på hjemmesiden, sådan at medlemmerne kan se 
hvem der sidder i regionens bestyrelse og kan se referater osv. 
 

Region Vest 
Der var 15 stemmeberettigede mødt op, men der var ikke nogen af de tilstedeværende der 
ønskede at træde ind i en bestyrelse i region. Så derfor vil det forsøges at opstarte et sportsudvalg, 
som Bertine indtil videre vil stå i spidsen for, især som tovholder for økonomien. Der foreligger Ikke 
noget regnskab for året, da regionen ikke har været kørende, og pengekassen blev derfor tidligere 
overdraget til hovedforeningen. Der er kun delvist et regnskab for det stævne der blev afholdt i 
december, men umiddelbart ser det ud til at der var et overskud på et par tusinde kroner. 
Foreningen mangler stadig at få de indtægter som er blevet indbetalt via DRF GO. Endvidere var 
der en snak om at det skulle undersøges, om man kunne arrangere stævner sammen med et 
klubstævne ude i en rideklub.  
 
 



 
 

2 
 

Hingstekåring 
Kåringen gik godt, og samarbejdet med DSP var igen fint. Det er glædeligt at vi fik 4 gode hingste 
igennem, og især at DSP også kan se kvaliteten af vores New Forest hingste. Fast bund blev 
trukket ind på en staldgang pga. vejret, hvilket både dommere og bestyrelsen synes var en rigtig 
god løsning. At afholde generalforsamlingen i Vest i forlængelse af kåringen, fungerede rigtig godt 
og det vil være en god mulighed at gøre igen til næste år hvis foreningen står i samme situation. 
 

Medlemsmøde 
Festivalmøde fra 10-12, og derefter medlemsmøde fra 13-16 med kaffe og kage. 
 
Der er en invitation til medlemmerne under udarbejdelse, den skal laves færdig og sendt ud, så 
Karina får den lavet færdig, og Asge sørger for at den bliver sendt ud 4/3. Det primære emne er at 
få fremtidssikret vores regler og vedtægter. Der ønskes her en dialog mellem bestyrelsen og 
foreningens medlemmer. Gerne med nedsættelse af en arbejdsgruppe, som kan arbejde med at få 
lavet et udkast til nogle vedtægtsændringer. Vi ønsker at medlemmerne er med til at skabe de her 
ændringer, sådan at det er noget som hele foreningen kan være sammen om. 
 
Seges har foreslået at der er en advokat til stede ved sådan et møde, som kan forklare hvad der er 
af problemer med vedtægterne som de er nu. Men vi tænker at det er bedre at vente til der er 
noget udarbejdet, og så på det tidspunkt få det set igennem inden generalforsamlingen.  
Cecilie vil være ordstyrer til mødet. Fritz sørger for frokost til bestyrelsen og festivalgruppen. 
 

Festival. 
Et punkt til medlemsmødet kunne være om der var nogen på Fyn der eventuelt kunne indlogere 
nogle dommere osv., så foreningen kunne spare nogle penge på overnatning. 
Det er ikke helt på plads endnu hvorvidt der vil være klasser fredag, men under alle 
omstændigheder vil der i hvert fald være indlogering af ponyer og medlemmer fra fredag. Det er 
vigtigt at der snart bliver sendt en ansøgning til det distrikt i DRF hvor stævnet skal holdes, om 
hvor vidt det er muligt at afholde rideklasser denne weekend. Det er meget vigtigt at få det gjort 
hurtigst muligt, da det er en nødvendighed at få en godkendelse for at kunne afholde stævnet. 
Dette gælder kun for de rideklasser der skal afholdes under DRF. Det er også vigtig at få meldt ud 
omkring baneforholdene, så folk ved hvad de har at forvente. Generelt er det vigtig at få meldt klart 
ud omkring alle forholdene til Festivalen, sådan at folk er forberedte hjemmefra, og ikke bliver 
overraskede over noget når de ankommer. 
 

Evt. 
Det er besværligt at få betalt for nogle af de DNA-prøver der skal analyseres gennem foreningen, 
så det kunne være en ide at prøve at undersøge om der er muligheder for brug af andre 
laboratorier. Foreningen har netop nu modtaget et VISA-kort, så måske det kan lette det hele. 


