
Referat onlinebestyrelsesmøde
14. maj 2022

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

Afbud
Jytte N. Madsen

Referent
Asge Nilsson

Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde
Referatet er godkendt

Meddelelser fra formanden
Intet at bemærke

Meddelelser fra Stambogsudvalget (Bertine og Jytte)
Landsudvalgsmøde 9. juni
Bertine regner med at deltage

Hingstelisten
På hjemmesiden er hingstelisten opdateret så godt som det er muligt på nuværende
tidspunkt, der er stadig lidt ting der ikke er på plads med nogle udenlandsk kårede hingste
som ikke er færdigregistreret endnu, og derfor ikke kan komme på listen før det er kommet
på plads.

Meddelelser fra Arrangementsudvalg (Thomas, Asge, Bertine og Jennifer)
Hoppe- og vallakkåring

- Ansvarlig
- Bertine og Heidi (Region Øst)

- Opgaver
- Der er to-doliste på DOCS

- Dommere og sekretær
- Vi vil fortsætte med at arbejde på en positiv indstilling, og sørge for at få nogle

positive beskrivelser af ponyerne.
- Bertine kontakter Martin Bloch, Pernille Sandø og Kasper Hansen og hører

om de vil dømme til hoppe- og vallakkåringen.
- Heidi forhører sig om en sekretær, måler og ID kontrol

- Dommergaver
- Jytte, Bertine og Karina koordinerer og indkøber

- Propositioner
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- Asge og Bertine retter de sidste ting til og får sat i værk.
- Mulighed for sponsorat via propositionerne

Dyrskuer 2022
- Ærespræmier - Bertine, Jytte og Karina koordinerer

Meddelelser fra Markedsføringsudvalg (Anja, Jennifer, Heidi og Asge)
Rosetten
Jennifer er i gang med at få gennemgået resultatet, og få det sendt tilbage til Niels så det
kan offentliggøres.

Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi
Forventninger til ny kasserer

- Formanden får kontokig
- Ren straffeattest
- Kasserer er helt uden for bestyrelsen, og giver referat her til og deltager ikke

nødvendigvis i møder og generalforsamling men sørger for at overlevere til
bestyrelsen.

Regionerne
Landsskuet
Der er købt en raceboks, så der kan skabes noget fællesskab og promovering. Det er en
udgift på 500 kr der er godt givet ud.

Ved Roskilde Dyrskue har de en stand der minder om dette, hvor de laver små konkurrencer
og har hyggelige stunder, hvilket de har rigtig god erfaring med.

Evt.
Næste møde bliver online, mandag d. 13. juni 2022 kl 20.
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