Referat online bestyrelsesmøde
1. december 2020
Deltagere

Afbud

Referent

Asge Nilsson
Jytte N. Madsen
Fritz Hansen
Lene Jacobsen

Bertine Davelaar
Sisse Dahlin
Fravær
Brit Andersen

Asge

Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde
Referatet er godkendt og lagt ud på hjemmesiden

Meddelelser fra formanden
Karina Vistisen fortsætter med at have beholdningen af rosetter.

Meddelelser fra Stambogsudvalget (Jytte og Lene)
Landsudvalgs- og Stambogsudvalgsmøde
Mødet der skulle have været afholdt d 8/12-20 er udsat på ubestemt tid, men det forventes
at det kan afholdes i løbet af vinteren, eller i hvert fald først på foråret.
SEGES` afvikling af den Fælles 1-dags materialeprøve stopper, hvilket er et problem for
vores foreningen, da prøven er en del af vores hingstes afprøvning inden en endelig kåring
kan finde sted og en væsentlig del af vort avlsprogram. Vi skal finde ud af om vi evt. kan gå
sammen med nogle af de andre avlsforbund og i fællesskab oprette noget tilsvarende. Det
er noget vi skal arbejde videre på, og Jytte skriver til Jørgen Finderup, at vi er interesserede i
at deltage i et møde med de andre avlsforbund, om hvad mulighederne kan være.

Meddelelser fra Arrangementsudvalg (Fritz, Asge, Sisse).
Generalforsamling
Efter råd fra Jørgen Finderup har vi valgt at udskyde den ordinære generalforsamling til 27.
marts 2021.
Der arbejdes fortsat videre med de ændringsforslag bestyrelsen skal stille.

Dommerseminar februar
Jørgen Finderup er booket til den 13. februar. Det er stadig usikkert i forhold til Corona
situationen, så indtil videre er datoen bare reserveret. Men vi arbejder videre på programmet
for dagen, og håber på at restriktionerne tillader det. Dommerne varsles datoen.
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Hingstekåring
Pga Corona situationen kan vi ikke afholde hingstekåring i samarbejde med DSP, så nu skal
vi finde frem til et sted hvor vi kan afholde det for os selv hurtigst muligt. Indtil videre har vi
fastsat datoen til den 27/2-20, og Frits undersøger mulighed for en anden lokalisation.

Festival
Dyrskuepladsen i Odense er stadig reserveret til d. 5-9. august 2021. Men grundet Corona
situationen og en mulig ny bestyrelse efter generalforsamlingen, så afventer vi med at
opsætte omfanget af en egentlig festival indtil foråret.

Alternative arrangementer
Virtuelle bedømmelser kunne være en mulighed, men vi vil opfordre medlemmerne til at
komme med inputs, og det vil også kræve at der er nogen der skal stå for det.

Meddelelser fra Markedsføringsudvalg (Britt, Anja, Bertine og Asge)
Nyhedsbrev december
Der skal et nyhedsbrev ud til medlemmerne hurtigst muligt, med følgende emner, som
fordeles mellem bestyrelsens medlemmer
● Generalforsamling (Asge)
○ Efterlysning af medlemmer til hovedbestyrelsen
● Konstitueringer (Jytte)
● Datoer ovenstående arrangementer (Asge)
● Tilmelding hingstekåring (Asge)
● Medlemskontingent 2021 (Fritz)
● Efterlysning af hjælpere til diverse opgaver
● Retningslinier for jubilæer (Jytte)
● Nyheder fra Øst og Vest (Sisse og Bertine)
● Evt. afholdelse af VDM og retningslinier herfor (Bertine)
● Regionsgeneralforsamlinger (Sisse og Asge)

Hjemmesiden
Status på mulig ny webmaster
Intet nyt

Emner fra nyhedsbrev også til hjemmeside og FB side
Det sørger Asge for.

Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi
Ingen nye medlemmer i den forgangne periode.
Der er stadig ikke modtaget nogen penge fra det stævne der blev afholdt i Vest sidste år,
selvom der ellers er indgået en afdragsordning som vedkommende har indvilget i.

2

Regionerne
Intet nyt

Evt.
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