
 
 

Referat online bestyrelsesmøde 
3. november 2020 kl. 20.00 

 

Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde 
 

Meddelelser fra formanden  
Bestyrelsesposter frem mod Generalforsamlingen  
Formand: Jytte Madsen og Næstformand: Bertine Davelaar 
 
Bestyrelsen takker for indsatsen fra de nu afgåede bestyrelsesmedlemmer. 
I forbindelse med at Dionis Macnair fyldte 90-år, sendte foreningen en hilsen, der nu er 
modtaget et takkebrev for. 
 
 

Meddelelser fra Stambogsudvalget ( Jytte og Lene) 
Landsudvalgs- og Stambogsudvalgsmøde d. 8. december 
      Hvem deltager Jytte deltager og evt. Asge 
      Emner (senest 16. november) 
 

Meddelelser fra Arrangementsudvalg ( Fritz, Asge, Sisse) 
Generalforsamling 2020 
      Foreløbig ny dato 17. januar på Hovmarkens Ridecenter, Slagelse 
      Bestyrelsens beretning, Bertine laver det første udkast 
      Færdiggørelse af bestyrelsens forslag til ændring i Regler og Vedtægter 

- Reglerne og vedtægterne skal ses igennem, gerne inden det nye år, hvorefter 
Maiken Holm/ Seges skal se dem igennem. 

- Iht. Øst dansk- og Vest dansk mesterskab mangler der specifikationer i vedtægterne 
for hvilke klasser eller lignende der rides ved mesterskabet.  

      Regnskab og revision 
- Kassereren præciserer, at alle medlemmer af bestyrelsen har modtaget en mail med 

anmodning om at indsende udlæg eller regninger inden oktober. Og at han samtidigt 
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Deltagere 
Jytte N. Madsen 
Bertine Davelaar 
Sisse Dahlin 
Lene Jacobsen 
Fritz Hansen 
 

Afbud 
Cecilie Lund Koch 
Asge Nilsson 
Britt Andersen 
 

Referent 
Bertine  



 
 

ikke havde forventet at der skulle komme en regning for opstaldning ved 
hoppekåringen på sjælland. Regningen han modtog sidst i okt. var på 3000 kr.  

      Indkaldelse 
      Kandidater til bestyrelsen. Jytte Madsen og Bertine Davelaar står på valg. Desuden skal 

der vælges afløsere for Karina Vistisen og Cecilie Kock for den resterende del af 
valgperioden. Der skal findes kandidater til bestyrelsen og suppleanter. 

      Emne til dirigent: Tom Pedersen. 
      Kåringskommission, spørge dommerne om de fortsat ønsker at stå på listen.Jytte 

spørger dommerne om de fortsat ønsker at stå på listen. 
      Manglende jubilæer 2020. Drøftelse af hvordan vi definerer og fejrer jubilæer 

fremadrettet. Det der her er tale om, er hvordan og hvornår avls- jubilæum fejres. 
Bestyrelsens beslutning skal beskrives i et nyhedsbrev. 

      Tildeling af æresdiplom til elite-pony 
 
Dommerkonference februar. 
Tanken er at spørge Jørgen Finderup om han vil lave et oplæg til en sådan konference. Jytte 

spørger ham. 
 
Hingstekåring februar/marts 
      Kontakt til DSP- Asge 
      Tilmelding - Medio Januar 
      Dommere: Iben Tjelum og Poul Gravgård spørges. 
 
  
Festival 2020 
    Ny dato for den udsatte Festival - holder datoen i 2021.  
 
Bestyrelsesmøde d. 29 november / møde med Festival-udvalget 
Der afholdes et web- møde d. 30 nov. kl. 19, hvor festivalgruppen og bestyrelsen deltager. 
    Meddelelser fra Festival-udvalget 

Meddelelser fra Markedsføringsudvalg (Britt, Anja, Bertine og Asge) 
Nyhedsbrev: Asge savner input fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer til brevene.  
Brev ud omkring december. 
Hjemmesiden - respons / manglende respons fra webmaster 
Avlsforeningens hjemmeside, kører langt fra som ønsket. Der er lang responstid når noget 

sendes ind. Bestyrelsen tænker i at finde en løsning evt, ved at lave et samarbejde 
mellem webmaster og en mere, der så kan hjælpe webmasteren med at lægge nyheder, 
referater og andet info ind. Asge arbejder på et emne. 
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Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi 
Fastsættelse af kontingent 2021  
      Vi kan ikke vente til generalforsamlingen, da den kommer til at ligge i det nye år. 
Kontingent for 2021 skal fortsætte under de samme vilkår som i 2020, med 30 pct. på 

medlemskab og stutteri annonce til 50 kr. frem til 1. marts 2021. 
Dette punkt skal på hjemmesiden hurtigst muligt.  
 
Der har været aftalt en afdragsordning iht. en restance vedrørende VDM 2019, denne er ikke 

overholdt.  

Regionerne 
Status på det udsatte VDM 
Der håbes på at kunne afvikle et forsinket VDM, først i 2021 med vilkårene for 2020, dog 

senest d. 1. april. 2021. 
Generalforsamlingen for Regionsbestyrelse i vest ønskes afholdt samtidigt med 

hingstekåringen. Vi forbeholder os dog vilkårene omkring Corona situationen. 
Region Øst 

Region øst har modtaget mange positive tilkendegivelser for deres Kür ved ØDM, 
dommerne havde selv skriver med, der var mange der købte lodder til lotteri, ingen café. 

Vi hører mere om hvordan og hvornår generalforsamlingen for region øst forventes afholdt. 
 
Forespørgsel fra et medlem 

- om det kunne være muligt at give dispensation næste år, så de ponyer, der nu er 
gået glip af at gå championat i år, kan få deres R ved at gå samme sværhedsgrad 
næste år? JF. status på det udsatte VDM. 

 

Evt. 
Hvilke aktiviteter kan vi afholde på trods af et forsamlingsforbud på 10 mennesker? 

- Fb. konkurrence med billeder. 
- Virtuelle bedømmelser. 
- Mindre træningssamlinger. 
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