
Referat
Online- og fysisk bestyrelsesmøde

14. og 19. februar 2022

Deltagere
Jytte N. Madsen
Fritz Hansen
Bertine Davelaar
Sisse Dahlin
Asge Nilsson
Jennifer Jørgensen
Thomas Rasmussen

Afbud
Niels True

Referent
Asge Nilsson

Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde
Referatet er godkendt.

Meddelelser fra formanden
Konstituering

Formand: Bertine
Næstformand: Jytte
Sekretær: Asge
Medlem: Jennifer
Medlem: Thomas

Udvalg
Udsat til næste møde

Dato for fremtidige møder
Udsat til næste møde

Meddelelser fra Stambogsudvalget (Jytte og Lene)
PSSM1

- Procedure for indsendelse af hårprøver
SEGES laver automatisk en kontrol af proceduren for hvordan prøven er udtaget og
indsendt til laboratoriet. Vi hører Lene Jacobsen om hun vil prøve at få skrevet et udkast til
de forskellige muligheder der er for lavet en officiel test for PSSM1, og for at få det
registreret på Hestedata.
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- England
Moderforbundet efterspørger vores avlsprogram og vedtægterne, så de skal have det
tilsendt så snart vi får offentliggjort de ændrede dokumenter.
Englænderne vil have os til at godtage deres regel om at alle hingste skal testes for PSSM1
og at dem der er bærere af genet skal afkåres, og at fremtidige hingste med PSSM1 genet
ikke kan avlsgodkendes. Jytte skriver til dem at vi fremover vil kræve at hingstene er testet,
men at vi kun gør det for at deres status er kendt, og ikke for at vi vil afkåre nogle hingste.

Ansøgning om brug af udenlandsk hingst
Der er modtaget 2 ansøgninger til brug af en udenlandsk hingst, hvoraf den ene er
mangelfuld. Det drejer sig om den samme hingst, Bertine får kigget på det.

Der er endnu ikke modtaget nogen ændringer til hingstelisten, der er sidste ændringsdag d.
15. februar 2022.

Meddelelser fra Arrangementsudvalg (Fritz, Asge, Sisse)
Arrangementer 2022

Dommerkonference
Dommerne har fået invitationen, og de skal melde fra senest tirsdag d 15. februar i forhold til
bespisning.
Fritz og Bertine sørger for forplejning
Bertine kigger på et oplæg fra bestyrelsens.

Hoppe- og vallakkåring
- Dato 25/6 eller 9/7, Sisse undersøger muligheden for at afholde det på

Landbrugsskolen i Roskilde
- Ansvarlig
- Dommere

- Vi vil gerne bruge samme dommerhold som til hingstekåringen hvis det er
muligt

- Herefter skal der laves en strategi for hvordan vi får brugt alle vores dommere
bedst muligt

- Asge får oprettet et dokument hvor det kan ses hvilke dommere der blev
brugt hvor og hvornår

- Føl og plageskue
- Som vi har gjort nogle år med føl, 1 års og 2 års

Hingstekåring
- Gennemgang af opgaver
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Meddelelser fra Markedsføringsudvalg (Anja, Bertine og Asge)
Jubilæumsoversigt
Der bliver lavet et skema i DOCS hvorpå vi kan få påført de stutterier/personer osv vi kender
en dato på.

Rosetten
- Skærpet kontrol
- Ansvarlig

- Jennifer
- Reklame og mere punktlighed fra vores side

Asge skal have sat Jennifer ind i det.

Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi
Der er nogle dokumenter i foreningens e-boks som ikke er set, da der ikke kommer nogen
beskeder om at der ligger post derinde. Fritz kigger på hvordan vi får det til at fungere.
Der er kommet lidt flere indmeldinger i foreningen i den sidste tid.
Vi skal have lavet et opslag på facebook omkring kontingentet.

Regionerne
Der er fastelavnsarrangement i Region Øst i den kommende weekend. Og der er
generalforsamling d. 28. februar 2022, hvor regionen ønsker at få nogle nye kræfter ind i
bestyrelsen på nogle af posterne.

Evt.
Intet at bemærke
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