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

Afbud Referent
Asge Nilsson

Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde
Referatet er godkendt

Meddelelser fra formanden
Vi skal have skrevet under på seddel med bestyrelsesmedlemmer, og vi skal have sendt
billede af pas eller kørekort

Meddelelser fra Stambogsudvalget (Bertine og Jytte)
Landsudvalgsmøde d. 9. juni
Asge har været til landsudvalgsmøde, hvor der var en del forskellige emner oppe at vende.
Bla. transport af heste, CHR-registrering af hestehold og konsekvenserne for ikke at kunne
udelukke fra konsum.

Internationalt møde i England slut august
Vi tænker det vil være en god ide at der kommer nogen fra bestyrelsen afsted, inden for de
næste par uger skal vi have fundet ud af med økonomien i det og hvem der tager derover.

Beholdning af rosetter og dommergaver
Vi skal have gjort opgørelsen online i DOCS, så vi altid kan se hvad der er i beholdning når
vi kommer hen mod et nyt arrangement. Bertine følger op på det med Karina som ligger inde
med beholdningen

Vi er enige om at vi vil fortsætte med at finde nogle gode attraktive ærespræmier

Meddelelser fra Arrangementsudvalg (Thomas, Asge, Bertine og Jennifer)
Hoppe- og vallakkåring
De tre dommer vi først have spurgt om at dømme til hoppekåring har devsærre takket nej,
så vi har i stedet sprugt Christina Rasmussen og Martin Larsson som begge har sagt ja til at
dømme til kåringen, og vi har besluttet at vi nøjes med de to dommere.
Der er lidt udfordringer med at finde personer til de forskellige poster som sekretær og måler
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Asge spørger Louise om hun vil være sekretær.
Heidi spørger Sisse i forhold til måling.

Fælles 1-dags materialprøve
Intet nyt

Meddelelser fra Markedsføringsudvalg (Jennifer, Heidi,Asge og Anja)
Rosetten
Der er en opdateret liste på hjemmesiden, vi skal være lidt bedre til at få lavet reklame for
rosetten

Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi
Intet at bemærke

Regionerne
Efterårets stævner
I vest fortsætter de planlægningen af stævne i den første weekend af november, og
undersøger om mulighed for at holde det enten i Skive eller Ladelund.

De arbejder på at få propositionerne ud snarest til stævnet i Øst den 21. august og er i gang
med at finde dato og sted for championaterne.

Evt.
Intet at bemærke
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