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Deltagere
Bertine Davelaar
Asge Nilsson
Jennifer Jørgensen
Thomas Rasmussen

Afbud
Heidi M. Søndergaard
Jytte N. Madsen

Referent
Asge Nilsson

Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde
Referatet er godkendt

Meddelelser fra formanden
Der bliver især arbejdet med at få opdateret hjemmesiden.

Meddelelser fra Stambogsudvalget (Bertine og Jytte)
Indberetning hestedata

- Avlsresultater og rideresultater
Bertine følger op på at resultaterne fra blandt andet stævner sidste år kommer med.

Hingstelisten
Bertine er i gang med at få styr på hingstelisten. Der er lidt forskellige udfordringer fx. i
forhold til PSSM1- og DNA prøver.
Opdatering af hingstelisten på hjemmesiden er sendt afsted til Niels True, så den skulle
meget gerne være opdateret snart.

Meddelelser fra Arrangementsudvalg (Thomas, Asge, Bertine og Jennifer)
Aktivitetskalender
Skal opdateres med de datoer vi kender

Hoppe- og vallakkåring
Det bliver lørdag den 20. august på Landbrugsskolen i Roskilde, hvor Region Øst afholder
ØDM om søndagen.
Bertine sender forespørgsel til Martin Bloch, Pernille Sandø og Kasper Hansen om de vil
være dommere

Dyrskuer
Vi kender ikke helt status på Roskilde Dyrskue og det Fynske Dyrskue, men det undersøger
Bertine nærmere. Bertine har ret godt styr på Landsskuet i Herning.
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Ærespræmier til lager
Der er ikke ret mange ærespræmier på lager, så vi skal have set fremad og tænke over hvad
vi skal bruge af ærespræmier resten af året.
Bertine taler med Karina om lageropgørelsen.

Materialprøve
Asge har været til møde med de andre foreninger, og det bliver i Randers igen i år, primært
med Knapstrupperforeningen som hovedarrangør.
Der var et underskud sidste år, men det var primært forårsaget af Knabstrupperforeningens
kåring der også var en del af arrangementet, så de har dækket underskuddet. Priserne er
blevet reguleret lidt, og der bliver sparet lidt på nogle punkter. Der bliver undersøgt
muligheden for at have en ekstra dommer med, så der er to dommere. Det vil koste lidt
mere, men det vil være godt med nogle flere øjne på dyrene.

Meddelelser fra Markedsføringsudvalg (Anja, Jennifer, Heidi og Asge)
Hingsteannonce på facebooksiden for hingste på hingstelisten
Vi vil tilbyde de hingste der er på foreningens hingsteliste at de kan få en annonce på
foreningens facebookside. Asge sætter det i værk.

Nyhedsbrev
Vi har nedsat nogle punkter med ansvarlig person på, som vi vil have med i et nyhedsbrev,
og som meget gerne skal ud inden påske.

Opdatering af hjemmeside
- Bestyrelsesposter med kontaktinformationer
- Aktivitetsliste

Bertine er i gang med at få det opdateret.

Rosetten
Jennifer er i gang med at få opdateret resultatet for første kvartal.

Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi
Kørselsgodtgørelse
Vi prøver at minimere kørselsudgifterne så meget som muligt, ved at lave samkørsel og
vurdere hvornår det er i bestyrelsesregi og hvornår det er af egen interesse. Asge lægger en
skabelon ud for hvordan man kan indsende sine udgifter.

Regionerne
Der arbejdes på et stævne i Vest i den første weekend i november med bla. championater
og mesterskab.
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Evt.
Vi prøver at finde en dato for et fysisk bestyrelsesmøde i maj.
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