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Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde
Referatet er godkendt

Meddelelser fra formanden
Status ang. bank og kasser mm.
Der er stadig nogle små ting der skal ordnes i forhold til digitale underskrifter osv. men det
bliver ordnet med det samme. Så nu bør det hele være ved at være på plads så Johannes
kan overtage kasserer posten. (Foreningen skal oprettes på Virk).

Ansøgning om dispensation for materialprøve
Der er modtaget ansøgning om dispensation for avlsgodkendelse i 2023 for Glenwood
Hilfiger. Ponyen lavede under springning halvanden uge før prøven et grimt styrt, hvor den
slog en kolbøtte og rytter fik en alvorlig skade. Der foreligger ikke nogen dyrlægeerklæring
på at hingsten ikke var fit til at stille til prøve, så på baggrund af vores avlsprogram hvor en
dyrlægeerklæring er nødvendig for en dispensation, så kan vi ikke dispensere herfor. Det er
derfor op til ejer at stille hingsten til endnu en kåring for at opnå endnu 1 års
avlsgodkendelse, eller undersøge om der er andre muligheder for at stille til en tilsvarende
materialprøve inden bedækningssæsonen.

Der er sendt en gave til æresmedlem Thea Scholtens-moerkoert fra Holland, som fyldte
rundt i august.

Meddelelser fra Stambogsudvalget (Bertine og Jytte)
Landudvalgsmøde juni
Referat?

Efterspurgt, men der er stadig ikke modtaget noget, der bliver rykket for det igen.
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Internationalt møde
Referat

Der er modtaget referat fra mødet, som vi desværre ikke deltog i. Mødet har blandt andet
omhandlet Myotoni og PSSM1. Og det lader til at, i hvert fald moderforbundet har godkendt
vores procedure i forhold til testning af hingstene.
Frankrig har budt ind på at afholde det næste fysiske internationale møde i 2024.
Virtuelt møde 25/10

Der bliver holdt et efterfølgende møde virtuelt for alle foreningerne den 25. oktober 2022 kl
13. Vi finder ud af hvem fra bestyrelsen der har mulighed for at deltage.

Meddelelser fra Arrangementsudvalg (Thomas, Asge, Bertine og Jennifer)
Datoer for det kommende år
Vi vil gerne frem til at datoerne for det kommende år skal være nogenlunde fastsat op til
generalforsamlingen, sådan at det er lettere for medlemmerne at lægge en plan for det
kommende år.

Hingstekåring

18. marts 2023, og vi vil afholde det i foreningens eget regi, da vi ikke synes det længere er
fordelagtigt økonomisk og planlægningsmæssigt at afholde sammen med DSP. Vi hører på
Manngården om det kan afholdes der.

Hoppe- og vallakkåring

Vi vil afprøve at afholde 2 kåringer, hvor der efter sommerferien ligger en hovedkåring hvor
Årets hoppe og vallak bliver udnævnt. Herudover vil vi prøve at afholde en form for forkåring
modsat i landet før sommerferien, hvor det vil være muligt at få sin hoppe/vallak kåret.
Ønsker man at være med i kampen om titlerne som Årets hoppe og Årets vallak skal man
møde op til hovedkåringen. En mere udspecificeret køreplan skal laves på dette, Asge
sørger for at være primusmotor.
Hovedkåring - Jylland 5. august 2023
Forkåring - Sjælland 24. juni 2023

Generalforsamling

18. november 2023 - Vi vil prøve at afholde det i samme uge hvert år fremover (uge 46)

Andre arrangementer?

- Dommerseminar - slut januar, start februar.
Kåringssystemet og brugen af dette er noget der skal ses på en gang i fremtiden,
men det når vi ikke inden næste sæson.
Fx bustur til sverige, for dommere og bestyrelse. Thomas undersøger muligheder for
transport og det andet praktiske omkring sådan en tur..

- Små mindre kurser/arrangementer for medlemmerne
Bustur til fx tyskland, for at give noget sammenhold i foreningen.
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Mønstringskurser forskellige steder i landet.

Materialprøve
Status på afvikling

Asge skal have fat i Ena og høre hvordan materialprøven gik, hvordan regnskabet ser ud.
Fremtid

Vi satser på at fortsætte med denne prøve næste år.

Generalforsamling
Indkomne forslag

Der er ikke kommet nogen forslag fra medlemmerne
- Forslag fra bestyrelsen

Asge retter til og sender rundt til de andre bestyrelsesmedlemmer til godkendelse
- Kåringskommissionen

Asge spørger dommerne om de fortsat ønsker at være i kåringskommisionen
- Virksomhedsplan

Asge udfylder virksomhedsplanen
Asge spørger Niels True om han vil være ordstyrer, og sørge for teknikken.

- Bertine har ansvaret for bestyrelsens beretning

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

Skal opdateres for tredje kvartal nu,
Reklame

Der skal laves mere reklame for rosetten, Jennifer sørger for at være mere obs på dette
fremover.
Præmier

Der tales med Karina omkring bestilling af præmier.

Hjemmesiden
Pladsudvidelse af hjemmesiden

Der mangler plads på hjemmesiden, så den skal opgraderes, hvilket er et engangsbeløb på
300kr
Aktivitetsliste

Opdatering er sendt afsted.
Er hjemmesiden opdateret?

Jennifer tager fat i Niels True og bliver sat ind i at sætte ting ind på hjemmesiden, så vi
lettere løbende kan opdatere hjemmesiden med referater og andre dokumenter.
Kan vi skabe mere liv?

Ja der kan helt sikkert skabes mere liv på hjemmesiden, især ved at bruge facebook som
booster ved at lave links på facebook til hjemmesiden når der er nyt her på. Dog er vores
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fokus lige nu på at hjemmesiden bliver opdateret, før vi begynder på nye tiltag på
hjemmesiden.

Nyhedsbreve
Emner

Der er ikke noget der er presserende lige nu, så vi venter til julenyhedsbrevet.
Vi tager det op til online møde i starten af december, hvor emner fordeles på de forskellige
så det kan sendes ud inden jul.
Fremtid

2-3 nyhedsbreve om året, alt afhængigt af behovet. Vi mener stadig at nyhedsbrevene er en
god ting, hvor vi kan gøre noget direkte for vores medlemmer i stedet for at alt bliver lagt
offentligt tilgængeligt på hjemmesiden/facebook.

Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi
Regnskabet, status og budgetforslag er gennemgået, og Fritz får det gjort klart til
generalforsamlingen..

Bedækninger 2022
- Brugen af hingstene
- Hingstebestanden, deres kåringer, resultater mm.
- Hingste med bestået 30-dages stations afprøvning i 2022.

Udsat til næste møde

Regionerne
Region Øst

- Status
- Problematik omkring for få tilmeldinger til stævnerne
- Urimelige henvendelser fra medlemmer/forældre

Vest for Storebælt
- Status

Udsat til næste møde

Evt.
Championater. Vi vil prøve at arbejde på at lave et skrift/retningslinjer til
championatsdommerne, sådan at vi gør dommerne opmærksomme på at det er New Forest
Ponyer de skal dømme, og ikke varmblodsheste/sportsponyer, så karakterskalaen skal
bruges lidt anderledes. Dette forestiller vi os evt. skulle sendes til dommerne på forhånd, og
som så kunne bakkes op med en kort snak med dommerne inden bedømmelserne på
dagen.
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