
Referat onlinebestyrelsesmøde
13. december 2021

Deltagere
Fritz Hansen
Bertine Davelaar
Sisse Dahlin
Asge Nilsson
Jennifer Jørgensen

Afbud
Jytte N. Madsen
Niels True

Referent
Asge Nilsson

Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde
Referatet er godkendt.

Meddelelser fra formanden
Formandsposten
Bertine overtager formandsposten frem til generalforsamlingen, da Jytte har trukket sig lidt
pga sygdom.

Meddelelser fra Stambogsudvalget (Jytte og Lene)
Landsudvalgsmøde
Asge og Jytte var til møde i landsudvalget og stambogsudvalget d. 29. november. Her var
hovedemnerne:

- Registrering af ALLE hestehold i CHR
- TRACE til transport af heste til udlandet
- Nye retningslinjer for hestekøb
- Hestekongressen 2022

Meddelelser fra Arrangementsudvalg (Fritz, Asge, Sisse)
Generalforsamling
Uddelegering af punkter og deadlines

- Bestyrelsens beretning - Bertine
- Indkaldelse - Asge
- Virksomhedsplan og dommerkommissionen 2022 - Asge
- Udsending - Asge
- Forplejning - Fritz

Hingstekåring
- DSP eller alternativ: Vi afholder kåringen for os selv
- Dato: 27. februar 2022 sidste tilmelding 20. januar
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- Sted: Centralt i forhold til hvor hingstene er placeret, og vi har Manngården som
backup.

- Ansvarlige
- Tilmeldingsskema på hjemmesiden - Asge (Niels)
- Sekretariat - Bertine og Lene J bliver spurgt
- Fritz vil gerne stå for noget af det praktiske, og Jennifer vil også gerne hjælpe.

- Dommere - Asge forhører sig hos dem.
- Iben Tjelum
- Casper Hansen
- Springdommer finder vi når vi har stedet.

Dommerseminar
Vi mangler en afklaring på om Jørgen Finderup kan som aftalt den 19. februar. Det skal
afklares.
Kalørgården er booket.
Programmet tages op på næste møde, men dommerne skal gerne inviteres inden jul.

Meddelelser fra Markedsføringsudvalg (Anja, Bertine og Asge)
Rosetten
Asge tager fat i Niels omkring Rosetten.

- Opgørelse
- Præmier - Asge taler med Karina

Nyhedsbrev
De fleste punkter er fyldt godt ud, og det skal senest sendes afsted midt i næste uge.

Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi
Der er kommet 4 nye medlemmer i november, men ellers har det været stævnet i Vest det
har drejet sig om i den sidste periode.

Regionerne
Stævne i Vest
Overordnet set er det gået rigtig fint, det var koldt, men det forløb rigtig godt.

Færdigbehandling af klage: Der er modtaget en klage i forbindelse med New Forest stævnet
i Vest. Dokumentationen fra den klagende er mangelfuld,og viser ikke kritikken
fyldestgørende. På baggrund af de manglende beviser for karaktererne har vi ikke mulighed
for at afgøre om den givne % der er indtastet i systemet er korrekt eller ej.

Stævneprotokol
Forslag om udarbejdelse af en stævne protokol, der godkendes ved en generalforsamling
som tillæg til regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i
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Danmark. En sådan protokol skal tage udgangspunkt i det der gøres nu, understøtte
stævnearrangørernes arbejde og samle de beskrevne registreringer og vilkår fra regler om
registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark.
Der skal arbejdes på at få lavet/opdateret en drejebog, så nye såvel som gamle
stævnearrangører har et godt hjælperedskab til arrangering af stævner.

Evt.
Intet at bemærke.
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