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Jennifer Jørgensen
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Brit Andersen

Afbud
Heidi M. Søndergaard

Referent
Asge Nilsson

Generalforsamling
Evaluering
Vi skal sørge for at alt ligger online i vores DOCS på forhånd, sådan at vi ikke står på dagen
og er uforberedte, hvis nu en enkelt person bliver forhindret i at deltage.
Det er en udfordring at der ikke er flere medlemmer der deltager til især
generalforsamlingen, så det er noget vi skal arbejde på i løbet af året, hvordan vi kan
tiltrække flere medlemmer.
Vi skal huske at vi skal tage betaling ved forudbestilling af fx frokost.

Ændringer i Avlsprogram og vedtægter
Vi skal begynde at tænke på, allerede nu, om der er noget vi skal arbejde med i forhold til
ændringer af avlsprogram og vedtægter inden næste generalforsamling.

Hingstekåring
Dommere
Iben Tjelum er spurgt og har sagt ja
Bertine spørger Lene Thaulow om hun vil dømme, og hvis ikke hun kan, spørger vi Pernille
Sandø om hun kan.

Sted
Asge taler med Fritz om han vil forhøre sig på Manngården

Ansvarlige
Bertine vil gerne være ansvarlig
Asge laver propositioner og får dem godkendt og lagt på hjemmesiden, og får lavet en
mappe med diverse dokumenter på DOCS.
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Rosetten
Overrækkelse af præmier til vinderne
Præmierne bliver overrakt til henholdsvis Region Østs generalforsamling og
Hingstekåringen.
Jennifer sørger for at bestille præmier

Kontrol af medlemskab
Asge får sendt medlemslisten til Jennifer så hun kan tjekke op på at deltagerne er
medlemmer af foreningen.

Dommerseminar
Thomas har undersøgt angående leje af bus, og det koster 650kr + moms pr time + broer
osv.
Vi har valgt ikke at skynde os med at holde et dommerseminar inden kåringerne går i gang,
og i stedet få det gennemarbejdet noget mere. Jennifer og Brit arbejder på hvad der kunne
være spændende for sådan et seminar.

Evt.
Der har været nogle problemer på Roskilde Dyrskue i forhold til show og fremvisning af
ponyer i racerne, og der bliver spurgt til om vi i bestyrelsen har noget at skulle sige i forhold
til valg af hvem der deltager i sådanne ting. Hovedbestyrelsen er kun ansvarlig for at
godkende racerepræsentant og dommer.

Thomas er i gang med at undersøge muligheder for et sted at afholde hoved hoppe- og
vallakkåring i august.
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