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Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde 
Referatet er godkendt og ligger på hjemmesiden. 
 
Meddelelser fra formanden  
New Forest avlsprogram udsendt i forbindelse med brexit fra moderforbundet.  
Bestyrelsen skal have gennemgået skrivelse, og det er også sendt til SEGES for at få deres 
vurdering af det. 
Det bliver lagt op på foreningens hjemmeside. 
Vi laver en skrivelse omkring hvordan vi i den danske forening forholder os til PSSM1 frem 
mod det kommende internationale møde, hvilket vi sender til moderforbundet og de øvrige 
europæiske New Forest avlsforbund. 
 
Meddelelser fra Stambogsudvalget (Karina, Jytte og Lene) 
Materialprøve 
Vi har skrevet til SEGES at vi er interesserede i at være med i en ny samlet materialprøve 
med de andre forbund, men vi har endnu ikke hørt noget. 
Vi afventer og ser om ikke vi får en tilbagemelding inden for den næste tid. 
Det kunne også være en mulighed at tage det op på et høstmøde, for at høre 
medlemmernes ønsker og ideer. For det kan være at vi måske skal revurdere 
prøvesystemet, som derved vil kræve ændringer i vores ‘Regler om Registrering og Kåring i 
Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark’. 
 
Meddelelser fra Arrangementsudvalg (Fritz, Asge, Sisse). 
Generalforsamling 
Indtil videre satser vi på at vi kan afholde generalforsamlingen d. 27. marts 2021 som 
planlagt. 
Der mangler stadig at blive set på lidt forskelligt til bestyrelsens ændringer til regler og 
vedtægter. Så det skal der arbejdes videre på, sådan at vi kan få dem set igennem af 
SEGES inden de bliver fremlagt på generalforsamlingen. 
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Deltagere 
Asge Nilsson 
Jytte N. Madsen 
Fritz Hansen 
Lene Jacobsen 
Bertine Davelaar 
Sisse Dahlin 

Fravær u. afbud 
Brit Andersen 

Referent 
Asge  

https://newforestponyer.dk/wp-content/uploads/2020/10/regler_om_registrering_og_kaaring_GF_2019.pdf
https://newforestponyer.dk/wp-content/uploads/2020/10/regler_om_registrering_og_kaaring_GF_2019.pdf


 
 

Hingstekåring 
Vi håber på at vi kan få lov at afholde hingstekåringen til den afsatte dato. Vi tager kontakt til 
Iben og informerer hende om datoen, og så afventer vi med resten af dommerholdet indtil vi 
kender antallet af tilmeldte hingste. 
 
Festival 
Vi forventer ikke at det bliver muligt, at arrangere en festival i kaliber med det, der har været 
arrangeret før. Så vi vil arbejde på at arrangere et noget mindre arrangement med hoppe- og 
vallakkåringen som hovedpunktet. Det vil være hovedbestyrelsen der er den ledende part, 
og som så kan uddele opgaver til forskellige personer uden for hovedbestyrelsen. Vi melder 
ud at der vil være Festival d. 7.-8. august på Odense Dyrskueplads, hvor der vil være hoppe- 
og vallakkåring og diverse showklasser. 
 
Dommerseminar 
Vi har en løs aftale med Jørgen Finderup om den 6. eller 7. marts, men Jytte tager en snak 
med ham, om hvor vidt han tænker at det kan lade sig gøre. Umiddelbart regner vi dog med 
at det ikke er realistisk at få det afholdt i foråret.  
 
Rosetten 
Der bliver bestilt rosetter og præmier til vinderne. Vi afventer stadig om der kommer flere 
indberetninger her i løbet af januar, inden vi kan offentliggøre de endelige resultater for 2020 
 

Meddelelser fra Markedsføringsudvalg (Brit, Anja, Bertine og Asge) 
Nyhedsmail 
En kort nyhedsmail med en beretning om hvad vi forventer der skal ske det næste år. Skal 
gerne udsendes inden for de næste par uger. 
 

Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi 
Umiddelbart er der endnu ikke opgjort noget for dette år. 
 
Regionerne 
Region øst 
Har afholdt onlinemøde, og indtil videre afholder de ikke generalforsamling før efter 
foreningens ordinære generalforsamling. Dette vil blive meldt ud. 
De arbejder på at fastsætte datoer for ØDM og Championater, for at være sikker på at 
datoerne kan blive godkendt af DRF, da der muligvis vil blive rift om stævnedatoerne. De 
arbejder også på at lave nogle forskellige onlineaktiviteter så der sker noget for 
medlemmerne. 
 
Vest for storebælt 
Der arbejdes ikke på noget for tiden. 
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Evt. 
Bestyrelsen 
Vi skal prøve at holde motivationen og engagementet oppe, i de her ellers kedelige tider. 
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