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

Meddelelser fra formanden
Foreningen har givet en gave til Ole Wienecke i anledning af hans 75 års fødselsdag d. 20.
marts.

Meddelelser fra Stambogsudvalget (Karina, Jytte og Lene)
Der er opstået nogle udfordringer med banen til udholdenhedsprøven til materialeprøven,
men indtil videre lader vi Knabstrupperforeningen om at prøve at løse udfordringen, da det
er dem der står som hovedarrangør af arrangementet.

Der er kommet en skrivelse fra moderforbundet, som vi har bedt Majken Holm fra SEGES
om at se på, inden vi skal svare tilbage.

Meddelelser fra Arrangementsudvalg (Fritz, Asge, Sisse)
Hingstekåring
Der er stadig ikke kommet svar på DNA afstamningskontrol af de to nye unge avlsgodkendte
hingste, så de kan endnu ikke komme på hingstelisten. Men vi forventer at det snart kommer
i orden.

Evaluering
Det forløb fint under de givne omstændigheder, og det lod til at både hingsteholdere og
dommere synes det var en fin løsning.

Økonomien er ikke helt opgjort endnu, men det ser ud til, at der er lidt flere udgifter end
indtægter. Men det havde vi heller ikke forventet med måden arrangementet måtte afholdes
på, og heller ikke hvis vi skulle have afholdt kåringen på Manngården.

Alt i alt har det været et godt arrangement.

1



Generalforsamling
Udsættelse til efter 21/5
Generalforsamlingen udsættes til lørdag d. 29. maj, hvor plan A er at det afholdes fysisk, og
så undersøger Sisse om der evt kunne være nogen i Region Øst der der kan finde ud af at
arrangere en generalforsamling online så vi kunne have dette som plan B.

Færdiggørelse af forslag fra bestyrelsen.
Det er vigtigt at vi alle i bestyrelsen får gennemgået de ændringsforslag vi som bestyrelse
kommer med. Så det skal der arbejdes på her frem mod næste uge, så det kan sendes til
gennemgang hos Maiken Holm og Jørgen Finderup.

Festival
Igangsættelse af planlægning
Der skal ikke betales for lån af dyrskuepladsen, men Fritz skal have sendt frem til dem hvor
mange dage og hvor stort et areal vi skal låne.

Der er lavet et dokument i DOCS hvor der er opstillet nogle forslag, her kan vi få startet op
på planlægningen. Der lægges et opslag på facebooksiden, hvor vi opfordrer folk til at melde
sig, hvis de er interesserede i at arrangere klasser af den ene eller anden art til festivalen.

Dyrskuer
Status - afholdelse - racerepræsentanter og dommere
Der arbejdes på at finde de forskellige repræsentanter til de forskellige dyrskuer. og indtil
videre arbejdes der på at dyrskuerne afholdes, men dog med en lille skepsis overfor om det
bliver muligt at afholde så store arrangementer,

Meddelelser fra Markedsføringsudvalg (Brit, Anja, Bertine og Asge)
Nyhedsbrev

- Generalforsamling
- Festival
- Rosetten

Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi
Ikke noget nyt

Regionerne
Region Øst har lavet nogle forskellige live-aktiviteter og konkurrencer på
facebook/instagram, for at der sker noget i regionen. Men de håber på snart at kunne
komme i gang, med at planlægge og afholde fysiske arrangementer.
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Evt.
Intet at bemærke
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