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Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde 
Referatet er godkendt 
Fremover vil der være 7 dage hvor bestyrelsens medlemmer kan gå ind på mappen i google 
drev og komme med rettelser og kommentarer. Herefter anses referatet for godkendt og 
bliver sendt til hjemmesiden 
 
Meddelelser fra formanden – varetages midlertidigt af næstformand 
Cecilie trækker sig fra bestyrelsen til næste generalforsamling, af personlige årsager. 
 
Evaluering af hoppe- og vallakkåring 2020 
Hvad gik godt 
Flere tilmeldte end vi havde forventet 
Hvad skulle have været bedre  

- Vi synes lidt at der har været nogle lidt hårde bedømmelser på de hopper som ikke er 
gået i første klasse. Det behøver ikke at være en skam at gå i 2. klasse, hopperne 
kan sagtens være gode alligevel, og have en forholdsvis positiv beskrivelse. 

- Der skal måske i fremtiden være lidt mere kommunikation med dommerne omkring 
bedømmelserne. 

- Det kunne være en ide at lave en dommer konference i foråret, hvor der bliver taget 
en snak med dommerne omkring positivitet, og nyskabning 

- Det kunne være en mulighed at lave foredrag med nogle andre dommere der fx er 
vant til at bedømme andre racer hvor de longerer hingstene. Eller undersøge om der 
er andre indgangsvinkler der kunne være en mulighed. 

- En mulighed kunne være at hingstene fx skulle rides til den endelige kåring. 
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Kommunikationen 
Der har været problemer med kåringsbeskrivelserne, da dokumenterne har været sendt 
rundt i forskellige filformater, hvilket har skabt problemer med dokumenterne, og som har 
skabt nogle misforståelser indbyrdes. 
 
Det kunne være en mulighed at få lavet en drejebog til hvordan man laver en hoppekåring, 
fra start til slut. Sisse har et udkast liggende, som vi til en start kan kigge på og arbejde ud 
fra. 
 
Det er vigtig at der opretholdes en god tone, da det er med til at holde motivationen oppe. 
 
Der har været problemer med at få fat i de dækner der var bestilt til kåringen, de er stadig 
ikke kommet hjem, og der arbejdes videre på sagen. 
 

Stutteri-jubilæum 
Hvordan skal vi holde styr på det fremadrettet? 

- Evt en liste med de forskellige jubilæer sådan at vi fremadrettet har en form for register 
over jubilæer. 

Skal vi have ændret på, hvornår man får blomster? 
- Der skal ændres så det ikke er hvert femte år, men måske hvert 10 år man får 

blomster. Det arbejdes der videre på 
Hvordan definerer foreningen, hvornår man har jubilæum? 

- Der skal laves nogle retningslinjer for hvornår man har jubilæum. Cecilie begynder på 
et udkast til det. 

 

Meddelelser fra Stambogsudvalget (Karina, Jytte og Lene) 
Ansøgning om elitestatus på hoppe modtaget  
Der er modtaget 1 eliteansøgning, Sisse kigger det igennem og får den godkendt. Der skal 
laves diplom til generalforsamlingen. 
 
Genetiske varianter  

- PSSM1 vejledning skal evalueres i år (se hjemmesiden samt zoo-tecnic forordning fra 
England samt referat internationalt møde 2019) evt. diskussionspunkt til Høstmøde 

Vi skal tage anbefalingen op til revision i år. Moderforbundet har udmeldt at hingste skal 
være testet fri for PSSM1 for at kunne opnå avlslicens, og ældre hingste skal fratages deres 
licens hvis de er testet positiv. På sidste internationale møde blev det vedtaget at man i 2021 
skal samles og diskutere hvad de forskellige lande er kommet frem til. 
Det tages op på høstmødet, med spørgsmål som;  

- skal status være kendt på hingstene?  
- skal de afvises eller hvordan skal det gribes an?  

Det skal startes med et lille oplæg om hvad der vides omkring PSSM1 for at have et 
grundlag for debatten. 
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Registrering af bedømmelser Landsskue/ Det fynske dyrskue. 

- der mangler registrering fra landsskuet 2019 
- det Fynske dyrskue mangler der fra de sidste år.  

Det er Seges der ligger inde med de informationer, og dem der skal sørge for at de bliver 
registreret. Jytte sørger for at tage det med videre, så vi i hvert fald kan få en afklaring på 
hvorfor der ikke er kommet noget endnu.  
 
Meddelelser fra Arrangementsudvalg (Cecilie, Fritz, Asge, Sisse). 
Festival 2021 

- Faciliteter 
- Dato 

Der er endnu ikke skabt nogle aftaler med Odense kommnune omkring afholdelse på 
dyrskuepladsen. På baggrund af dette er der ikke fastlagt en dato, og stedet er derfor heller 
ikke fastlagt. Der er derfor kommet nogle andre steder i spil som kan være muligt for 
afholdelse. 

- Mountain & Moorland 
- Dartmore festival 

Der er taget kontakt til Dartmore foreningen og blevet spurgt om de kunne være 
interesserede i at afholde arrangementerne samme sted, da de også har jubilæum i 2020 
som er udskudt til 2021. 
 
Der skal snakkes mere om dette til mødet i oktober. 
 
Høstmøde (26. september) 

- Dagsorden 
- Vedtægtsændringer 
- PSSM1 - Generelt genvarianter 
- Hoppe- og vallakkåring evaluering 
- Evt lægge et opslag på facebook, hvor folk kan skrive hvis de har ønsker til 

diskussion, med forbehold for at der bliver valgt i emnerne hvis der kommer 
for mange. 

- Formål 
- Praktik 

- Kalørgården på Fyn kl 10 
- Der skal være tilmelding, og Fritz sørger for at bestille sandwich 
- Cecilie laver et udkast til et oplæg til mødet, og der skal oprettes en tilmelding 

til enten Fritz eller Asge 
- Evt. ponyfremvisning/markvandring på Stegstedgård - Cecilie taler med Hanne om 

det er en mulighed. 
 
Generalforsamling (Sjælland 14/11 2020) 

- Praktik 
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- Der er ikke fundet et sted endnu, men de finder et sted så tæt på storebælt 
som muligt 

- kl 11 
- Vedtægtsændringer 

- Efter høstmødet skal der laves forslag til vedtægtsændringer. 
- Fx i forhold til antallet af ponyer i en afkomstsamling, som vil være en fordel at 

få sat ned inden festivalen da dette er et oplagt tidspunkt at have 
afkomstsamlinger. 

- Bestyrelsesmedlemmer på valg 
- Der skal tjekkes op hvilke pladser der er på valg. 

 
Materialprøve 20. september 
Der er tilmeldt en hoppe, og der er fundet en racerepræsentant i form af berider Karen 
Thorsen. 
 
Championater 2020  

- Regler for opnåelse af R i 2020 
Der gælder de samme regler for de point som ponyen får, som hvis det havde været til NF 
championat. Dispensationen dækker over at klasserne ved DSP bliver afviklet i andre 
programmer / sværhedsgrader, og der er andre regler for hvilke dommer der bruges til 
bedømmelsen. Rytter eller ejer skal være fuldgyldigt medlem af Avlsforeningen af New 
Forest Ponyer i Danmark det pågældende år 

- Udfordringen ift. elite point ved championater.  
Der gives kun dispensation for R, og der er kun championatsvindere for New Forest der 
deltager til New Forest championater. 

 

Meddelelser fra Markedsføringsudvalg (Britt, Anja, Bertine og Asge) 
Brugen af foreningens officielle facebookside og hjemmesiden 

- flow på hjemmesiden (Bertine). 
Først og fremmest skal hjemmesiden opdateres så den er up to date. 
 
Sponsorer og fondspuljer 

- “billigere” arrangementer  
Det vil være godt at undersøge mulighederne for at kunne søge nogle midler, som kunne 
gøre vores arrangementer både mere attraktive og billigere. 
 
Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi 
Intet at bemærke 
 

Evaluering af projekt rabat på medlemskab og stutteriannonce 
Vi vil i hvert fald lave rabat igen til næste år, da festivalen er udskudt. Der er ingen tvivl om at 
det er grunden til at vi har nået at få så mange medlemmer inden corona kom som vi har i år. 
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Regionerne 
Ikke noget nyt i forhold til sidste møde. 
Men Regionen kunne godt tænke sig at foreningen vil sponsorere en præmie i anledningen 
af ØDM’s 25års jubilæum. 
 
Evt. 
Kommunikation i foreningen 

- Hvordan skaber vi en bedre stemning? 
Sammenhold, åbenhed og kommunikation. 
 
Shop-Freka  
https://www.shopfreka.dk/ 

- Koster 1900 at lave en shop med 10 varer i to farver. 
- Kan bruges både af medlemmer og den officielle forening 

Til en start vil det være en ide at få lavet en liste over de steder som i forvejen har vores logo 
liggende, sådan at man kan få trykt på tøj osv. 
 

Beholdning af rosetter og medaljer 
Beholdningen skal opgøres og gerne samles, så vi har et overblik over hvad der ligger på 
depot. 
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