
 
 

Referat onlinebestyrelsesmøde 
2. juni 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 - intet nyt 
 
 
Meddelelser fra Stambogsudvalget (Karina, Jytte og Lene) 
Opdatering 
Jytte har videresendt en mail fra England omkring Zooteknik, omhandlende noget opdatering 
i forhold til Brexit. Det er noget vi som forening skal have taget stilling til og arbejdet videre 
med. Det er primært Stambogsudvalget der kigger på det, men de andre medlemmer af 
bestyrelsen kan til en start læse mailen igennem. Det er primært vores avlsprogram, altså 
regler for registrering og kåring, der skal ajourføres.  
 
Meddelelser fra Arrangementsudvalg (Cecilie, Fritz, Asge, Sisse og rep. fra 
region Vest). 
Hoppe- og vallakkåring 2020 
Cecilie har aftalt med Louise at hun laver katalog. 
Der mangler stadig at blive aftalt med de sidste dommere. 
De tre steder og datoer er endeligt på plads. 
Opdatering på hjemmeside i forhold til kåring. Asge får sendt til Niels True. 
Der skal anføres en forventet start på de tre kåringer. 
 
Medlemsmøde/høstmøde 
Sisse bringer et ønske fra Region Øst om at der bliver afholdt et bestyrelsesmøde efter 
kåringen på Sjælland hvor Region Øst’s bestyrelse deltager, så vi kan tale omkring 
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vedtægterne. Dette møde bliver indtil videre den 30. august, bestyrelsesmedlemmerne 
melder lige tilbage til Cecilie om det passer. 
 
 
Meddelelser fra Markedsføringsudvalg (Britt, Anja, Bertine og Asge) 
Nyhedsmail 
Der ligger et udkast på DOCS med emner til nyhedsmail der gerne skal ud hurtigst muligt. 
 
Facebook 
Sisse beretter at de i Region Øst har talt om de forskellige facebooksider, de mener at der er 
lidt forvirring omkring hvilken af de to sider der er den officielle “New Forest Pony avlere” og 
“Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark”. 
I Region Øst har de skærpet reglerne for hvad der kan slåes op på deres facebookside “New 
Forest - Region Øst” 
 
Hjemmeside 
Der skal gang i oprydning af hjemmesiden. Cecilie laver en plan for opdeling af hvem der 
gennemgår hvad på hjemmesiden. 
Asge tager kontakt til Niels og hører om der er sket noget i forhold til overdragelse af 
hjemmesiden til en evt. ny redaktør. 
 
 
Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi 
Status 
Hvor mange medlemmer har vi pt? 
Et nyt junior- og et nyt familiemedlemskab siden sidst. 
Der er stadig ikke modtaget nogle penge fra afholdelsen af stævnet i Vest i december. 
 
 
Regionerne 
Status fra øst 
De har i Region Øst’s bestyrelse haft snak om de forskellige facebooksider. 
De ønsker som tidligere nævnt et møde med hovedbestyrelsen omkring fremtiden, med 
opdatering af vedtægterne. 
De håber stadig på at Store Hestedag bliver til noget, da det er et arrangement som de ser 
meget frem til. 
 
 
Evt. 
Fælles mail 
Den nye mail er oprettet og adressen er bestyrelse@newforestponyer.dk. Cecilie kommer til 
at stå for at administrere mailen, og uddelegere hvis der er noget som andre i bestyrelsen 
skal svare på. Asge er backup for Cecilie.  
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Lene har talt med O.M. Spring angående den præmie hun har vundet, en hel spring- eller 
dressurbane. Hun har fået lov til at gemme præmien til næste år sådan at vi kan bruge den 
til Festivalen. 
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