
Referat onlinebestyrelsesmøde
11. maj 2021 kl. 20.00

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

Afbud
Sisse Dahlin

Fravær u. afbud
Brit Andersen

Referent
Asge

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

Meddelelser fra formanden
Det internationale møde vil blive afholdt online i år, og vi skal have set på hvilke emner vi vil
bringe op til mødet.
Forslag indtil videre:

- PSSM1
- Den franske forening der har udvidet deres territorium
- Hvordan takler de forskellige lande afkom efter ikke godkendte hingste på

bedækningstidspunktet

Meddelelser fra Stambogsudvalget (Karina, Jytte og Lene)
Intet nyt

Meddelelser fra Arrangementsudvalg (Fritz, Asge, Sisse)
Rosetten - opdatering af regler

- Asge laver udkast til nogle ændringer i reglerne sådan at vi kan tjekke resultaterne
via go.rideforbund.

- Annoncering for Rosetten 2021

Hingstekårings vandrepokaler
Der er umiddelbart kun en pokal der ikke er kommet ind fra sidste år, men den skal alligevel
ikke uddeles i år da der ikke var nogen færdigkårede danskavlede hingste.

Festival
Der er lavet forskellige aftaler med faciliteterne på dyrskuepladsen, Fritz har en prisliste over
leje af de forskellige bygninger osv derude.
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Der er mulighed for at der kan blive sat både spåner og træpiller ud på pladsen, som
udstillerne kan bestille på forhånd hvis ikke de ønsker at ponyen står på halm. Der kan også
købes ekstra derude.
Der arbejdes på propositionerne for arrangementet, så det snart kan offentliggøres.
Hingste skal mønstres af personer på minimum 16 år som skal bære ridehjelm.

Generalforsamling
For deltagelse til generalforsamlingen skal man have et gyldigt corona-pas, som vil blive
tjekket ved ankomst.
Det bliver på Hovmarkens Ridecenter ved Slagelse.
Der skal være tilmelding til arrangementet, for at vi kan holde styr på antallet af personer.
Tilmeldingerne skal sendes til Jytte.
Start klokken 1030 med kaffe og rundstykker.
Indkaldelsen skal gerne ud omkring fredag, og bliver sendt til dem der var medlem 1/11-20
samt dem som er medlemmer på nuværende tidspunkt.
Der er følgende poster på valg:
2 Bestyrelsesmedlemmer - 2 år (1,5 år)
2 Bestyrelsesmedlemmer - 1 år (½ år)
1 suppleant - 2 år (1,5 år)
Evt. 1 suppleant for 1 år (½ år) da vi ikke ved om Brit ønsker at fortsætte tiden ud.

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

Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi
Der er enkelte nye indmeldinger i den sidste måned

Regionerne
Intet nyt

Evt.
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