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

Afbud Referent
Asge Nilsson

Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde
Referatet er godkendt

Meddelelser fra formanden
Der er blevet forespurgt mulighed for hjemmekåring, hvilket i første omgang er afvist. Men vi
vil prøve at se på en mulighed på sigt. Det er dog vigtigt at mulighederne skal være ens for
alle, store som små avlere. Det er evt noget man kan tage op til en generalforsamling, for at
høre medlemmernes ønsker.

Meddelelser fra Stambogsudvalget (Bertine og Jytte)
Internationalt møde England
Det begynder at knibe med at finde overnatning derovre.
Vi har endnu ikke modtaget noget omkring dagsorden derovre fra.
Det vil nok være den bedste løsning at vi i stedet deltager til det opfølgende internationale
møde online, hvor vi kan samles hele bestyrelsen og deltage i mødet samlet.
Jytte meddeler England at vi ikke kan deltage i det fysiske møde.

Meddelelser fra Arrangementsudvalg (Thomas, Asge, Bertine og Jennifer)
Hoppe- og vallakkåring
Bertine er igang med kataloget, Asge læser det igennem når første udkast er færdigt. Det
skal ud senest lørdag d 13. august. Der er indtil videre ikke kommet nogen efteranmeldelser.
Der er nogle af de tilmeldte ponyer der ikke er registreret med den ejer som har meldt
ponyen til, det sørger Asge og Jytte for at få styr på.
Asge og Jytte får rettet tidsplanen til og indsat i kataloget.
Stutteri Horsemosen udsætter en erindringsroset i Oles navn til den bedste ponye til kåring
og til bedste plag/føl som har Bardot-blod i stamtavlen.
Jytte snakker med gravøren om hun kan nå at lave to glas til henholdsvis Årets hoppe og
Årets vallak inden kåringen.

Meddelelser fra Markedsføringsudvalg (Jennifer, Heidi, Asge og Anja)
Intet at bemærke
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Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi
Intet at bemærke

Regionerne
Der bliver i vest arbejdet på at få fastlagt sted og dato for stævne i november.

Evt.
Medlemsliste
Asge tager over efter Ole Wienecke
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