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Deltagere
Jytte N. Madsen
Fritz Hansen
Bertine Davelaar
Asge Nilsson

Afbud
Sisse Dahlin
Jennifer Jørgensen
Niels True

Referent
Asge Nilsson

Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde
Referatet er godkendt.

Meddelelser fra formanden
Der er kommet en mail fra moderforbundet, hvor de efterlyser vores procedure i forhold til
testning for PSSM1, og især i forhold til vores hingste. Vi er dog nødt til at have forslaget
omkring testning af hingste op på generalforsamlingen, før vi kan give et endeligt svar til
moderforbundet.
Hestens Værn har lavet en artikel omkring PSSM og andre muskelsygdomme, som er rigtig
god. Vi får trykt nogle kopier til at have med til generalforsamlingen, og får den sendt ud til
medlemmerne sammen med det næste nyhedsbrev.

Meddelelser fra Stambogsudvalget (Jytte og Lene)
Der er møde i Stambogsudvalget ved SEGES d. 29. november, Jytte melder 2 personer til.

Meddelelser fra Arrangementsudvalg (Fritz, Asge, Sisse)
Generalforsamling
Fritz har styr på lokalerne, formiddagskaffe og rundstykker, frokost og eftermiddagskaffe.
Jytte sørger for kage.
Sisse sørger for at få kontrolleret de to elitehoppe ansøgninger.
Fritz mangler stadig at få svar fra den ene af revisorerne, og har ikke kunnet skabe kontakt.
Den anden revisor har godkendt regnskabet.
Bestyrelsens beretning og de andre dokumenter skal færdiggøres.

Dommerseminar
Jytte har snakket med Jørgen Finderup, og fået nogle datoer hvor han kan.
Det bliver den 19. februar 2021.
Fritz undersøger muligheden for at afholde det på Kalørgården ved Odense, da det ligger ret
centralt. Han vil gerne stå for det praktiske, hvis det bliver derude.
Jytte taler med Jørgen Finderup om en agenda for dagen, og så tager vi fat på
planlægningen efter generalforsamlingen.
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Vi satser på at få sendt en hilsen til dommerne med en invitation til dommerseminaret i
starten af december.

Hingstekåring
Asge har haft kontakt med Conni Lynge fra DSP, og vi afventer svar på om de er
interesserede i at afholde arrangementet i samarbejde med os, som vi har gjort flere gange
tidligere.

Meddelelser fra Markedsføringsudvalg (Anja, Bertine og Asge)
Rosetten
Pr. 25. september var der deltagere i 5 ud af 6 kategorier, men vi kender ikke nuværende
status. Den skal vi have rykket for efter generalforsamlingen
Jytte spørger Karina om hun vil stå for at indkøbe præmier og bestille rosetter som hun
plejer.

Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi
Der er kommet nogle enkelte nye indmeldinger siden sidst, men ellers ikke det helt store.

Regionerne
VDM - Championater vest
Planlægningen går godt, og det meste af det praktiske er på plads.
Der er sidste tilmelding d. 15. november.
Der er ret gode sponsorpræmier.
Der arbejdes på at lave noget agility sideløbende med de andre klasser, i stil med det der
var til Festivalen.

Evt.
Intet at bemærke.
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