
 
 

Referat onlinebestyrelsesmøde 
2. marts 2021 

 
Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde 
Godkendt og lagt på hjemmesiden 
 
Meddelelser fra formanden 
Frankrig 
Der er kommet anmodning fra Frankrig direkte til fødevarestyrelsen om udvidelse af deres 
registrerings territorium. Og umiddelbart er der ikke noget vi kan gøre ved det, men Jytte 
taler med Majken Holm fra SEGES om hvad det får af betydning for os, hvis det får nogen 
betydning overhovedet. 
 
Meddelelser fra Stambogsudvalget (Karina, Jytte og Lene) 
Materialprøve 
Der er kommet en aftale på plads omkring afvikling af en Fælles 1-dags materialprøve, som 
bliver afviklet stort set som den plejer, med kun få ændringer i propositionerne. Den afholdes 
d. 18. september 2021 på Lykkeshøj Ridecenter ved Randers. Foreningen skal stille en 
garanti på 2000kr for at kunne være med i denne aftale, ligegyldigt om vi har nogle tilmeldte 
eller ej. Priserne for tilmelding er det samme som det plejer, 2100kr for hingste og 1300kr for 
hopper og vallakker. Dommer (Lorenz Linnet) og fremmedrytter (Sally Lundquist) er bestilt, 
og Jørgen Finderup vil være dommer i udholdenhedsprøven.  
Det er også muligt for at andre racer, udover de 4 arrangerende racer, at de kan deltage i 
prøven, da det vil skabe en bedre økonomi omkring prøven. Der er endvidere åbnet op for at 
andre end de deltagende, kan komme og få bedømt deres ponyer i løsspringning. Dette kan 
evt. bruges som et supplement til en kåring, og vil blive registreret på HESTEDATA, ligesom 
det tidligere har været muligt ved nogle af vores hoppekåringer. 
 
Meddelelser fra Arrangementsudvalg (Fritz, Asge, Sisse) 
Bertine har modtaget information om at Landsskuet arbejder på at de kan gennemføre 
arrangementet den 1.-3. juli 2021 
Roskilde Dyrskue har også meldt ud at de har åbnet for tilmeldinger til dyrskuet d. 5.-7. juni 
2021.  
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Deltagere 
Asge Nilsson 
Jytte N. Madsen 
Fritz Hansen 
Bertine Davelaar 

Afbud 
Lene Jacobsen 
Sisse Dahlin 

Fravær u. afbud 
Brit Andersen 

Referent 
Asge  



 
 

Hingstekåring 
Hingstekåringen bliver afholdt som en hjemmekåring, hvor dommerne, og Lene, Jytte og 
Asge tager rundt og får kåringen gennemført hjemme hos de tre hingsteejere. Pernille 
Sandø er bestilt som dyrlæge. Poul Gravgård fungerer som måler, og han afregnes for 
kørsel på lige fod med de andre dommere. Iben Tjelum fungerer som sekretær i de 
situationer, hvor det ikke er muligt med en sekretær, for at kunne overholde restriktionerne. 
Årets hingst bliver udnævnt umiddelbart efter alle bedømmelserne, men dækken, æresbånd 
og diverse vandrepokaler udleveres på et senere tidspunkt, da vi af gode grunde ikke har 
mulighed for at tage tilbage til de hingste der er set tidligere på dagen. 
Der bliver lavet nogle retningslinjer som udsendes sammen med tidsplanen til udstillerne, 
sådan at vi kan sikre os at restriktionerne bliver overholdt alle steder undervejs. 
 
Generalforsamling(er) 
Generalforsamlingen 2020 skal endnu en gang udskydes, og sættes nu til lørdag den 24. 
april, og så må vi se om det kan lade sig gøre. Hvis ikke det kan lade sig gøre, så udskydes 
den til efter sommerferien. 
Generalforsamlingen i den tidligere Region Vest udskydes til det første større arrangement i 
regionen. 
 
Festival 
Fritz har modtaget en skrivelse fra Odense Kommune omkring leje af dyrskuepladsen, hvori 
det nu fremgår at det koster et forholdsvist stort beløb at leje pladsen. Det har ikke tidligere 
været på tale, at vi skulle betale for pladsen, og Fritz er ved at finde ud af hvad det drejer sig 
om. Vi satser på at der findes en løsning på dette, så vi ikke skal ud og finde et andet sted. 
Der er oprettet et dokument på DOCS til at begynde planlægningen i. 
 
Vinderne af Rosetten 
Den endelige liste er egentlig lavet, men der har været indsigelse mod nogle rettelser vi har 
foretaget på listen, da vi kontrollerede resultaterne på GO, hvor man kan se alle resultater.. 
Så vi afventer lige lidt endnu inden vi sender præmierne ud til vinderne. Vi får det afviklet 
inden hingstekåringen, sådan at vi kan få fordelt præmierne til den rigtige landsdel. 
 
Meddelelser fra Markedsføringsudvalg (Brit, Anja, Bertine og Asge) 
Bestyrelsesmail 
Vi gør ikke mere ved denne lige nu, men den ligger og er klar hvis vi ønsker at bruge den. 
 

Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi 
Der er kommet en del medlemmer ind i løbet af februar. 
 
Regionerne 
Der arbejdes på et stævne i Region Vest sidst på året, men der er ikke fastsat nogen dato. 
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