
Referat onlinebestyrelsesmøde
13. september 2021

Deltagere
Jytte N. Madsen
Fritz Hansen
Bertine Davelaar
Sisse Dahlin

Afbud
Jennifer Jørgensen
Asge Nilsson

Referent
Bertine Davelaar

Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde
Referat godkendt

Meddelelser fra formanden
Nye æresmedlemmer: Fritz Hansen og Niels Jørgen Andersen.
Jubilarer:
Aage og Karin Dahlsen - 20 år.
Fritz Hansen og Lene Lange - 20 år.
Asge Nilsson - 10 år.

Meddelelser fra Stambogsudvalget (Jytte og Lene)
Landsudvalgsmøde 18/8:
Ny købelov træder i kraft 1. januar, Seges kommer med nye anbefalinger iht. handel af
heste.
Alle hestene skal registreres i CHR.
Nye Import/export regler iht. UK.

Internationalt møde
Referat modtaget d. 14 sept. Referatet er ikke behandlet på bestyrelsesmødet.

Meddelelser fra Arrangementsudvalg (Fritz, Asge, Sisse)
Evaluering Festival og kåring

● Der er modtaget mange gode tilbagemeldinger for festivaldagene.
● De engelske rideklasser er oplevet meget forskelligt. De yngste deltager fik en knap

så positiv oplevelse pga. at der blev råbt en del af dem med et ordvalg der var knap
imødekommende og med dårlige instrukser.

● Der er ønske om at kåringskommissionen og kåringsformen skal evalueres udvikles.
● Der har været mange frivillige som har gjort en stor indsats.
● God forplejning i løbet af dagene.
● Der arbejdes fortsat på et endeligt økonomisk resultat.
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Materialprøve 18/9
● 5 tilmeldte New Forest. Tre hopper, en vallak og en hingst. Hingsten afmeldt pga.

sygdom.
● Ved evaluering af materialprøven, ønskes foreningen af gøre opmærksom på at

opstaldningsprisen er misvisende.

Generalforsamling
Avlsforeningen for New Forest Ponyer afholder generalforsamling d. 13/11 med lokation i
Jylland.

Meddelelser fra Markedsføringsudvalg (Anja, Bertine og Asge)
Intet at bemærke

Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi
Ikke noget nyt.

Regionerne
Region Øst
Der er afholdt generalforsamling i Regions øst, referat herfra er under udarbejdelse. Der
afholdes ungchampionater, medaljeridning og ØDM i dressur d. 2-3. okober ved Roskilde.

Region Vest
Der afholdes ungchampionater, medaljeridning og VDM i dressur d. 27. november på Skive
Rideklub.

Evt.
Intet at bemærke
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