
 
 

Referat onlinebestyrelsesmøde 
4. august 2020 kl. 20.00 

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

Afbud 
Karina Vistisen 
Bertine Davelaar 

Referent 
Asge  

 
Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde 
Referatet er godkendt. 
 
 
Meddelelser fra formanden – varetages midlertidigt af næstformand 
Fysisk bestyrelsesmøde på Sjælland 
30. august 2020 
Vi starter kl 1030 med at holde møde med Region Øst, og derefter afholdes det reelle 
bestyrelsesmøde.  
Regionen har nogle ting de gerne vil drøfte med hovedbestyrelsen omkring kommende 
ændringer af foreningens vedtægter. 
 
 
Meddelelser fra Stambogsudvalget (Karina, Jytte og Lene) 
Opdatering 
Intet nyt siden sidst 
 
 
Meddelelser fra Arrangementsudvalg (Cecilie, Fritz, Asge, Sisse og rep. fra 
region Vest). 
Hoppe- og vallakkåring 2020 
Status Fyn: Der er kommet efteranmeldinger til kåringen, 2 stk 5 års hopper. Der kunne 
godt bruges lidt ekstra hjælp i sekretariatet. 
Status Jylland: Der er styr på det praktiske, det er kun dækkener der stadig er lidt et 
hængeparti, men vi satser på at de er der til kåringerne. 
Status Sjælland: Der er styr på det indtil videre. 
 
 

1 



 
 

Medlemsmøde/høstmøde Dato? 
Først og fremmest revision af vedtægter og regler, så vi kan leve op til kravene i den 
europæiske zooteknikforordning.  
Medlemmernes input til vores fremtidige forening. 
Det er en god ide at høre medlemmernes holdning til PSSM1, da der i Sverige er meget 
postyr omkring dette lige for tiden. Det gælder også andre arvelige genvarianter, det er 
vigtigt at der bliver lavet en generel holdning til disse problemstillinger. Men det er meget 
svært at generalisere med sådan nogle genvarianter, da man ikke kan forudsige hvad der 
opstår eller bliver opdaget. 
 
 
Meddelelser fra Markedsføringsudvalg (Britt, Anja, Bertine og Asge) 
Nyhedsmail, facebook og hjemmeside 
Intet nyt. 
 
 
Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi 
Status 
Intet nyt med de penge fra stævnet i vest, der er dog kontakt med vedkommende, men der 
sker ikke noget alligevel. 
 
Hvor mange medlemmer har vi pt? 
Der er kommet nogle enkelte nye medlemmer siden sidst. 
Generelt er foreningens økonomi god. 
 
 
Regionerne 
Status fra øst 
Der har været arrangeret tur til stranden, og der er arrangeret en tur til Dyrehaven lige først i 
september. Og de er i gang med at arrangere ØDM og championater. 
 
Championater 
Der skal laves en mulighed for at ponyerne kan få deres R ved at ride springchampionater 
ved DSP i hele landet, og dressur championat ved DSP vest for storebælt. Brit laver hurtigst 
muligt et udkast til dette, så vi kan få det på hjemmesiden så hurtigt som muligt. 
 
 
Evt. 
Fælles mail. 
Asge skal finde ud af hvordan det virker 
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