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Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde
Referatet er godkendt

Meddelelser fra formanden
Intet at bemærke

Meddelelser fra Stambogsudvalget (Jytte og Lene)
Internationalt møde
Der var varslet internationalt møde i slutningen af august, senere kom der melding om at det
blev rykket frem til slutningen af juli, hvilket gjorde at vi måtte melde afbud pga forberedelse
til Festival.

Punkterne fra det Internationale møde blev gennemgået ud fra referaterne. Det er helt klart
PSSM1 der har været et af de helt store emner, og hvor vi i det danske avlsforbund bliver
hængt ud for ikke at følge moderlandets forventninger. Vi havde dog valgt at fortsætte med
frivillig testning af alle ponyer, og at vi ville tage det op efter dette internationale møde.
Moderforbundet har udsendt en skrivelse om at de forventer at alle døtreforbund følger
deres retningslinjer om testning af hingste, og frivillig testning af hopper.
Vi følger moderforbundets anmodning om at vores hingste skal testes, og vil få lavet et
forslag til ændring af reglerne for kåring, sådan at alle hingste fra 2022 skal være testet
officielt for PSSM1 for at komme på hingstelisten.Hingsteejeren står selv for udgifter til
testningen, men skal følge foreningens retningslinjer for korrekt testning af ponyen. Asge
laver et udkast til ændringsforslag.

Ansøgninger om Elitestatus
Vi har modtaget to ansøgninger på elitestatus af to hopper fra stutteri Horsemosen. Vi får
sendt resultaterne til Sisse så hun kan godkende dem.
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Meddelelser fra Arrangementsudvalg (Fritz, Asge, Sisse)
Evaluering Festival
Økonomien blev gennemgået, og der mangler stadig et par enkelte poster der skal helt på
plads, men det ser ud til at festivalen nogenlunde kommer til at gå i nul, hvilket vi er meget
tilfredse med.

Evaluering Materialprøve
Prøven forløb rigtig godt, og med deltagelse af 4 New Forest ponyer, som alle bestod prøven
med fine resultater.
Vi synes at prisen for boksen var urimelig, og især taget i betragtning af at boksene ikke
havde vand, og ikke alle var i orden ved ankomst.
Propositionerne og information om tilmelding til materialprøven, skal gennemgås og uddybes
lidt til næste år, så deter mere gennemskueligt hvad man skal melde til og ikke skal melde til.
Forholdene på Randers Sportsrideklub var gode, banerne udendørs lidt dybe, men det
fungerede. Der arbejdes på at lave en fælles evaluering med de andre deltagende forbund.

Dispensationsansøgning vedr. Stegstedgårds Alberto
Vi har modtaget en dispensationsansøgning for Stegstedgårds Alberto, da han pga sygdom
ikke kunne deltage i materialprøven. Vi har vedtaget at hingsten får dispensation til et års
yderligere avlsgodkendelse, som udløber ved sidste frist for tilmelding til Den fælles 1-dages
materialprøve 2022 hvis ikke hingsten er tilmeldt prøven.

Generalforsamling
Sted
Fritz undersøger nogle lokaler i Hedensted og nærliggende rideklubber.

Indkomne forslag
Der er modtaget forslag fra Mia, Marika og Jennifer Jørgensen
Jennifer laver et forslag fra bestyrelsen om at ændre ordlyden på springdommere i forhold til
hingstekåring
Bertine laver et forslag fra bestyrelsen om at få påskrevet reglerne om sværhedsgraden for
ØDM og VDM, da det giver elitepoint og derfor bør være udspecificeret. Endvider skal vi
have sat gang i registreringen af vinderne af mesterskaberne, sådan at der foreligger
dokumentation for titlerne.
Fritz laver et forslag fra bestyrelsen for ændring af kontingent størrelsen.

Årets regnskab
Årets regnskab, status og budget blev kort gennemgået, med lidt rettelser rundt omkring.
Der er umiddelbart et underskud på omkring 10.000kr, men en stor del af underskuddet
stammer fra regninger der var fra forrige års regnskab, men som kom for sent. Fritz laver
udkast til budget for næste regnskabsår.
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Forberedelse af punkter
Fritz: Budget, regnskab, forslag om kontingent
Jennifer: Forslag om dommere til løsspringning i forbindelse med hingstekåring.
Bertine: Starter på bestyrelsens beretning
Asge: Virksomhedsplan, kåringskommission, indkaldelse

Indkaldelse
Skal gerne ud i god tid, så vi skal hurtigst muligt have gjort de forskellige ting klar.

Dommerseminar / medlemsmøde vinter - emner
Vi afholder et dommerseminar i januar eller februar for bestyrelsen og kåringskommissionen
med Jørgen Finderup og evt. en championatsdommer i både spring og dressur.

Hingstekåring 2022
Vi kontakter DSP og hører om de er interesserede i at afholde hingstekåring sammen igen i
2022. Asge har det overordnede ansvar i forhold til planlæggelse af kåringen.

Meddelelser fra Markedsføringsudvalg (Anja, Bertine og Asge)
Opdatering hjemmesiden
Asge taler med Niels True om at blive sat ind i de lette opdateringer på hjemmesiden.

Nyhedsbrev
Vi afventer med nyhedsbrev til efter generalforsamlingen

Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi
Gennemgået tidligere

Rosetten
Intet nyt.

Regionerne
Region Øst
Der har været afholdt et par skovture og der er andre små aktiviteter på tegnebrættet.
Der har netop været afholdt stævne i regionen, hvilket gik godt, dog med lidt færre
tilmeldinger end der plejer at være.

Vest
Der arbejdes på at få styr på alle detaljerne i forhold til afviklingen af stævnet d. 27.
november, og der er god tilslutning af sponsorer, og der er styr på dommere.
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Evt.
Intet at bemærke
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