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Deltagere
Jytte N. Madsen
Bertine Davelaar
Thomas Rasmussen
Asge Nilsson
Jennifer Jørgensen
Heidi M. Søndergaard

Afbud
Fritz Hansen

Referent
Asge Nilsson

Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde
Referatet er godkendt.

Meddelelser fra formanden
Hingstekåringen gik godt og med et godt og velforberedt dommerhold. Der var mødt mange
tilskuere frem på dagen.

Hingstelisten er på vej, og der er indtil videre ikke så mange på, da der er nogle der mangler
at få deres PSSM test angivet på hestedata, og nogle hvor ejeren ikke er medlem af
foreningen.

Vi var ikke fuldtallige til sidste møde som blev afsluttet til hingstekåringen, derfor har vi haft
konstitueringen oppe og vende, sådan at vi alle er enige om udfaldet som er følgende:

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

Udvalg
Udvalgene er blevet opdateret, og rettet i overskrifterne herunder.

Meddelelser fra Stambogsudvalget (Bertine og Jytte)
Møde ang. den fælles 1 dags materialprøve
Der er onlinemøde på onsdag med Jørgen Finderup og de foreninger der deltog sidste år,
Asge deltager i mødet.
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Meddelelser fra Arrangementsudvalg (Thomas, Asge, Bertine og Jennifer)
Thomas og Bertine prøver at se på et lille udvalg der kan arrangere nogle små
arrangementer for medlemmerne.

Jennifer undersøger steder at afholde generalforsamling d. 12. november 2022.

Fastsættelse af dato for hoppekåring
Heidi undersøger muligheden for at afholde hoppekåring enten den 9/7 eller den 20/9 og
vender tilbage med det i løbet af den her uge. Den 25/6 blev afskrevet, selvom det var en af
de datoer vi havde besluttet os for tidligere,

Meddelelser fra Markedsføringsudvalg (Anja, Jennifer, Heidi og Asge)
Opdatering af hjemmesiden
Bertine sørger for at hjemmesiden bliver opdateret med adresser og navne, datoer osv.

Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi
Intet at bemærke

Regionerne
Region Øst afholder deres første bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse på torsdag d. 17/3.

Evt.
Vi afholder onlinemøder den første mandag i hver måned fremover, så næste møde er 4/4.
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