
 
 

Referat onlinebestyrelsesmøde 
12. maj 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 sker ikke rigtig noget for tiden, da møderne i landsudvalget indtil videre er aflyst. 
 
 
Meddelelser fra Arrangementsudvalg (Cecilie, Fritz, Asge, Sisse og rep. fra 
region Vest). 
Hoppe- og vallakkåring 2020 
En mulighed er at afholde en kåring i hver af de tre landsdele for at minimere antallet af 
deltagere samlet på en gang. Prøve at finde nogle mindre steder, evt. privat, så vi kan holde 
økonomien nede, dog skal der være ridehus eller ridebane med velegnet hegn.  
Til en start stikker vi lige en finger i jorden og ser om det måske kunne være fint nok, at 
nøjes med en enkelt kåring på hver side af broen.. 
Cecilie tager en snak med Iben omkring hvad hun synes er en god ide, mht dommere. 
Vi skal hurtigt have fundet en løsning, så folk har en mulighed for at planlægge i god tid. Det 
kan evt være nødvendigt at sætte det som et krav at der min. er fx 5 eller 10 hopper pr 
kåringsplads for at kunne afholde den enkelte kåringsplads.  
Indtil videre arbejder vi på weekenden d 7-9 august 2020, hvor Festivalen var planlagt, da 
mange allerede har afsat den dato. 
Princippet i foreningen er at kåringen skal løbe rundt, så der ikke er udgifter for foreningen. 
Det kan være muligt evt. at sætte indskuddet lidt højere end normalt da vi er nødt til at holde 
flere kåringspladser. 
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Meddelelser fra Markedsføringsudvalg ((Britt), Anja, Bertine og Asge) 
Nyhedsmail 
Vi skal have samlet en nyhedsmail hvor især hoppe- og vallakkåring skal meldes ud. 
 
Facebook 
Præsentation af hingst og føl 
Asge hører Anja om der er nogle opslag på vej til at blive lagt op på facebooksiden omkring 
hingstene.  
Dato for Festival skal ændres til 2021 
 
Hjemmeside 
Få Niels til at gøre opmærksomme på at alt står stille lige pt og ændret dato for festival til 
2021. 
 
 
Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi 
Status 
Der er stadig ikke kommet nogle penge fra stævnet i Vest i December 2019, der er sendt et 
anbefalet brev til vedkommende som har stået for økonomien, med frist om betaling inden 
torsdag 14/5 - 2020. Asge taler med en jurist om hvordan vi gør herfra, hvis ikke der sker 
noget.  
 
Hvor mange medlemmer har vi pt? 
3 nye aktive medlemmer siden 1. marts 
 
 
Regionerne 
Status fra øst 
Der er en Corona skovtur i støbeskeen. 
 
Der er planlagt et springkursus med Anja Lykke Nielsen, hvor Regionen giver et tilskud på 
100kr til medlemmer af foreningen. Man holder også kurset åbent for udefrakommende, men 
som til gengæld skal betale fuld pris. 
 
Regionen har lavet et samarbejde med Ringsted Sports Rideklub omkring afholdelse af 
springstævne med championater. 
 
De har fået godkendt at holde Øst Dansk Mesterskab den første weekend i oktober, men 
selvfølgelig med forbehold for situationen i DK. 
 
Til Store Hestedag regner Regionen med at afholde et arrangement som det der blev afholdt 
sidste år. Igen med forbehold for situationen i DK. 
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Evt. 
Fælles mail 
Asge får Niels til at oprette en mail til bestyrelsen, og så finder vi ud af hvordan den skal 
fungere i praksis. 
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