
 
 

Referat bestyrelsesmøde 
10. oktober 2020  

Deltagere 
Cecilie Lund Koch 
Asge Nilsson 
Jytte N. Madsen 
Fritz Hansen 
 

Afbud 
Karina Vistisen 
Bertine Davelaar 
Sisse Dahlin 
Lene Jacobsen 
Britt Andersen 

Referent 
Asge  

 
Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde 
Referatet er godkendt og ligger på hjemmesiden. 
 
Meddelelser fra formanden – varetages midlertidigt af næstformand 
Der er kommet en klage fra et medlem der har deltaget i ØDM og ikke opnået det ønskede 
resultat. Men umiddelbart har hverken regionen eller hovedforeningen noget at skulle sige i 
forhold til dommernes bedømmelser. 
 
Meddelelser fra Stambogsudvalget (Karina, Jytte og Lene) 
Intet nyt 
 
Meddelelser fra Arrangementsudvalg (Cecilie, Fritz, Asge, Sisse) 
Intet nyt 
 

Evaluering af afholdte arrangementer 
ØDM 
Weekenden med ØDM foregik rigtigt godt, og Regionen har gjort et rigtig godt arbejde under 
de gældende bestemmelser. 
 
Den fælles 1-dags materialprøve 
Fungerede rigtig godt, og det var igen i år en New Forest pony der leverede dagens bedste 
resultat. 
 
Hoppe- og vallakkåring 
Der er kommet en klage over måden det er blevet besluttet at årets hoppe og vallak bliver 
udnævnt 2020, at de først bliver udnævnt ved næste års Festival. Vi mener at det var den 
bedste løsning under de her specielle betingelser, som vi måtte holde arrangementerne 
under i år. Det skal helt klart evalueres hvordan vi evt skal gøre fremadrettet hvis det igen 
ønskes med flere kåringspladser rundt i landet. 
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Meddelelser fra Markedsføringsudvalg (Britt, Anja, Bertine og Asge) 
Hjemmesiden 
Opdateringslisten hvor langt er vi med den, kan hjemmesiden komme til at fungere 
bedre? 

- Den kigger vi på efter mødet 
- Vi skal have fundet en løsning som gør hjemmesiden mere up to date. 

 
Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi 
Foreningens økonomi 
Resultat fra kåring 
Samlet for hingstekåring og hoppe- og vallakkåring er der et overskud på omkring 22.000kr. 
Udestående i forbindelse med stævnet i Vest 2019 
Der arbejdes stadig på at få de penge som foreningen har lagt ud til stævnet i Vest, og det 
samme med overskuddet for stævnet. Cecilie tager kontakt til vedkommende. 
Medlemstal 
Det lader til at vi har fået bremset den store tilbagegang i medlemstallet 
Overordnet set er det underskud der var på regnskabet sidste år, blevet dækket ind af 
overskuddet på regnskabet for i år. 
 

Regionerne 
Stævne i Vest 
Bertine har gang i planlægningen. 
 

Generalforsamling 
Kan vi afholde den 14/11 (restriktioner) 
Umiddelbart bør det ikke være noget problem, så længe folk sidder ned på den rigtige måde 
hvis der er mere end 50 deltagere. 
 

Finde lokale nær Storebælt 
Der arbejdes på at finde et lokale umiddelbart efter mødet. 
 

Indkomne forslag  
Der er modtaget 2 forslag til ændringer af foreningens regler og vedtægter. 
 
Forslag stillet af hovedbestyrelsen 

- Rettigheder for avlere 
- Tvisthåndteringer mm 

 
Følgende skal laves forud for generalforsamlingen 
Bestyrelsens beretning  
Regnskab 
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Aktivitetsplan 
Dommerliste 
Jubilæer 
 

Medlemsmøde og dommermøde til vinter 
Der skal arbejdes på at der afholdes et dommermøde, som evt kan sammensættes med et 
medlemsmøde. Vi vil prøve på at det afholdes inden hingstekåringen, sådan at det bliver en 
indledning til den nye sæson. 
 

Festival 2021 
Fastsættelse af tid og sted 
Dyrskuepladsen i Odense er reserveret den 6-10 august 2021, så det kan afholdes i 
weekenden d. 8-9. august 2021. 
 

Fastsættelse af møde med festivalkomiteen ang. fordeling af opgaver og 

ansvarsområder 
29. november 2020 hvor bestyrelsen også holder konstituerende bestyrelsesmøde. 
 

Opfølgning af punkter fra sidste møde 
Der arbejdes videre med de punkter som ikke er afsluttet endnu. 
 

Evt. 
Præcisering af foreningens navn, så den nævnes korrekt, når der henvises til eller 

udsendes ting for foreningen 
Det er vigtig at man bruger foreningens rigtige navn når man skriver noget der omhandler 
foreningen. 
 

Skrivelsen om PSSM1 
Asge får den lagt ud på hjemmesiden og på facebook. 
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