
Referat onlinebestyrelsesmøde
2. februar 2020

Deltagere
Asge Nilsson
Jytte N. Madsen
Fritz Hansen
Lene Jacobsen
Bertine Davelaar
Sisse Dahlin

Fravær u. afbud
Brit Andersen

Referent
Asge

Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde
Godkendt og offentliggjort

Meddelelser fra formanden
Hingstelisten skal opdateres, der er sidste tilmelding d. 15. februar

Meddelelser fra Stambogsudvalget (Karina, Jytte og Lene)
1-dags materialprøve
Der har i dag været afholdt møde med Jørgen Finderup, Pinto og Knabstrupper. Der ligger et
overslag på hvad det vil koste at afholde en sådan prøve, og jo flere foreninger der vil være
med, jo billigere bliver det for hver forening. Jørgen Finderup har været i kontakt med
Palomino, og de har i hvert fald nogle hingste der burde gå materialprøve i år.
Gruppen har lavet nogle beregninger for hvad det vil koste for de enkelte foreninger, hvis
ikke der kommer flere til end der er lige nu. De mener det vil koste omkring 3400 kr. pr.
forening, udover det som de enkelte tilmeldte skal betale.
Hvis vi ender med en løsning på den her måde, er det vigtig at vi som bestyrelse får
promoveret prøven i foreningen, for jo flere der deltager jo billigere bliver prøven for
foreningen, men prøven i sig selv bliver også bedre hvis der er flere deltagende ponyer.
Vi arbejder videre med det her, da det er også en god mulighed for at finde ud af om det er
noget vi skal arbejde videre med i fremtiden, eller om der skal ses på andre alternativer
fremadrettet.

Fransk ansøgning om at udvide det geografiske område for registrering.
Franskmændende er igang med at ansøge om at udvide deres registreringsområde til hele
Europa. Der er umiddelbart ikke så meget vi kan gøre lige nu, men vi har været i kontakt
med Majken Holm fra SEGES. Majken kontakter Fødevareministeriet for at gøre dem
opmærksomme på, at der muligvis kommer sådan en henvendelse fra Frankrig. Først når
den henvendelse kommer fra Frankrig, kan vi gøre indsigelser imod det. Men det er ikke
sikkert at vi overhovedet kan gøre noget.
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Internationalt møde i England
Mødet vil helt sikkert komme til at omhandle EU lovgivning, og det er der ikke nogen af os i
bestyrelsen der har styr på, så vi har undersøgt mulighederne for at kunne have en fra
SEGES med til det mødet, da de har styr på lovgivningen. Om mødet overhovedet bliver til
noget i forhold til corona-situationen er dog svært at sige noget om nu. Men vi er nødt til at
begynde at planlægge som om det skal ske.

Meddelelser fra Arrangementsudvalg (Fritz, Asge, Sisse).
Hingstekåring
Der er 4 hingste tilmeldt
Vi holder indtil videre fast på at vi gør hvad vi kan for at kåringen kan afholdes fysisk på
Manngården, men vi er nødt til at se på muligheden for at de tilmeldte hingste bliver
hjemmekåret i stedet. Det vil ikke være muligt at efteranmelde til kåringen på baggrund af
de nuværende restriktioner.

Generalforsamling
Bestyrelsesmedlemmer
Vi skal lave en skriftlig opfordring til medlemmerne omkring bestyrelsesposter til
generalforsamlingen.

Ændringsforslag
De skal læses igennem, og så sender Jytte dem til gennemlæsning ved SEGES, så de er
klar til generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning (Bertine)
Bertine er i gang med den, den bliver lagt i DOCS så vi andre kan se den igennem.

Kåringskommission
Vi har fået positive tilkendegivelser fra de fleste, men mangler stadig at høre fra to.

Jubilæer
Vi skal have styr på de jubilæer der ikke blev honoreret til kåringen 2020

Dato for ordinær generalforsamling 2021
Bliver lørdag d. 20. november 2021
Vi afholder fysisk bestyrelsesmøde d. 9. oktober.

Festival 7.-8. august 2021
Vi laver en mappe på DOCS, hvor vi kan begynde at planlægge lidt, så vi i det mindste er
igang med noget.
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Rosetten
Rosetten er opgjort, men den skal lige tjekkes igennem inden vi kan kåre vinderne. Karina
sørger for at bestille præmierne.
Umiddelbart vil præmierne blive tildelt til hovedforeningens generalforsamling, og hvis ikke
det er muligt så bliver præmierne sendt ud til vinderne.

Meddelelser fra Markedsføringsudvalg (Brit, Anja, Bertine og Asge)
Intet nyt

Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi
Der er kommet en del indmeldinger her omkring den første februar.

Regionerne
Regionsgeneralforsamlinger
Ikke noget nyt

Evt.
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