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Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde
Referat godkendt

Meddelelser fra formanden
Ansøgning om brug af 30 dages stationsafprøvning
Hanne og Jørn Jensen har anmodet om at stille Stegstedgårds Alberto til DSP’s 30 dages
stationsafprøvning i stedet for Den Fælles 1-dags Materialprøve.

- Både denne ansøgning og ansøgningen for Dynamit af Bækkely der også stiller til
denne prøve er godkendt enstemmigt af bestyrelsen.

Meddelelser fra Stambogsudvalget (Bertine og Jytte)
Umiddelbart er der ikke kommet noget referat fra det sidste møde i stambogsudvalget i juni
måned. Bertine skriver og rykker for det.

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

- Der er modtaget en evaluering fra Martin Larsson.
- Han synes det var et fint arrangement.

- Der er modtaget en evaluering fra Christina Rasmussen.
- Fast bund var ikke så godt, underlaget var glat, og der var ikke nok plads til at

komme rundt om ponyen.
- Evaluering

- Fast bund: for glat, det er bare generelt ikke godt med fast bund inde på en
staldgang.

- Dommerhold: Vi synes at dommerholdet fungerede fint, og fik lavet nogle
saglige bedømmelser.

- Der var en god og positiv stemning hele dagen
- Udover fastbund, så var faciliteterne virkelig gode.

- Kåring 2023 vest for storebælt. Forslag til gennemførsel, form og lokalisation.
- Tages med på det næste fysiske møde.
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- Modtaget ønske fra medlem, ang. mulige hjemmekåringer ved samling af flere
hopper.

- Tages op på et fysisk møde hvor der er mer
- Rosetter og lagerstatus

- Der arbejdes på det.

Fælles 1-dags materialprøve
- Tilmeldte til prøven er: Glenwood Hilfiger.
- Racerepræsentant

- Karen Thorsen
- Dyrlæge

- Der er fundet de dyrlæger der skal bruges.
- Dækken

- Vi har et sort dækken med logo liggende som vi bruger til lejligheden.
- Hjælpere

- Vi har ikke fået svar på hvad der er brug for af hjælpere endnu, så Asge
rykker for det så vi kan få engageret nogle hjælpere til dagen.

Generalforsamling
- 12. november 2022 øst for storebælt.
- Forslag om lokalisation.

- Heidi undersøger om det kan afholdes på Hashøj Rideklub hvor vi har været
før.

- Forslag til ændringer af avlsprogram og vedtægter.

Meddelelser fra Markedsføringsudvalg (Jennifer, Heidi, Asge og Anja)
Rosetten

- Status
- Reklame
- Præmier

Medtages til næste møde

Hjemmesiden
- Aktivitetsliste
- Er hjemmeside opdateret?
- Kan vi skabe mere liv?

Medtages til næste uge

Nyhedsbreve
Medtages på næste møde
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Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi
Vi skal have skiftet kasserer snarest, papirarbejdet er i gang.

Regionerne
Stævner i Øst og Vest

- Vest: Lørdag d. 5. nov. 2022 forventes der at blive afholdt VDM, championater,
medaljeridning med procentklasser, på Skive rideklub. Propositionerne er endnu ikke
godkendte.

Fysisk bestyrelsesmøde i oktober
15. oktober 2022.

Internationalt møde
Vi har endnu ikke fået noget referat fra det internationale møde.

Bedækninger 2022
- Brug af hingstene

Medtages til næste møde.

Evt.
Intet at bemærke

3


