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Afbud Referent
Asge Nilsson

Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde
Referatet er godkendt

Meddelelser fra formanden
Henvendelsen fra Hjørring Dyrskue
Dyrskuet har inviteret til at racerne kan lave noget reklame i et stort telt på pladsen, og det er
muligt at der kan laves opvisning osv. Bertine sender info til Thomas, og så står han for det.

Stegstedgårds Alberto
Stutteri Stegstedgård har sendt en anmodning om at få Albertos materialprøve godkendt. Vi
har et dilemma, da hingsten ikke har bestået prøven efter DSP’s regler, men den har fået
over 700 point som er det vi normalt selv stiller som krav. Vi vil høre hvad Stambogsfører
Maiken Holm på SEGES siger om dette.

Meddelelser fra Stambogsudvalget (Bertine og Jytte)
Landsudvalgsmøde
Der er kommet referat fra sidste møde, som vi har efterlyst flere gange. Og der er kommet
en ny dato for næste møde som er 29. november 2022.

Svar til englænderne ang. hollændernes forslag til hvordan de vil løse Kantjes Ronaldo

problematikken.
Der ligger frostsæd på køl efter Kantjes Ronaldo, og det giver problemer, da Englænderne
vil have at alle nye afkom efter ham ikke kan registreres, lige meget om de er bærere eller
ej. Det mener Hollænderne ikke kan være rigtigt, og de har også noget national lovgivning
som de skal efterleve. Og de mener ikke at de kan se hvorfor et myo
toni-frit afkom efter Kantjes Ronaldo i dag, skal være anderledes stillet i forhold til dengang
genet blev opdaget. Hollænderne har opsat nogle nye forskrifter for procedurerne fremover,
som Englænderne også forventer en kommentar til.
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Bedækninger 2022
Brugen af hingstene
Som det ser ud lige nu, så er fordelingen af de hingste der bliver brugt meget forskellig. Når
en hingst bliver brugt ekstremt meget, og de andre hingste ikke bliver brugt ret meget, kan
det have ret store konsekvenser for diversiteten i bestanden. Det er nok noget vi som
bestyrelse er nødt til at arbejde noget på. Vi kan ikke tvinge folk til at bruge forskellige
hingste, men vi kan sørge for at bringe viden ud omkring problematikken. Det handler ikke
om hvilke hingste der bliver brugt, men det handler om at genetikken i de her små
populationer kan blive kraftigt påvirket i fremtiden.
Vi overvejer at man kunne lave et medlemsmøde, hvor vi får lavet et foredrag omkring
problematikken.

Hingstebestanden, deres kåringer, resultater mm.
Ikke drøftet yderligere på dette møde.

Hingste med bestået 30-dages stationsafprøvning i 2022.
Ikke drøftet yderligere på dette møde.

Meddelelser fra Arrangementsudvalg (Thomas, Asge, Bertine og Jennifer)
Generalforsamling
Heidi har styr på lokalerne og forplejningen, og sørger for at overdrage til Jennifer da hun
ikke selv kommer på dagen. Asge sender lige en reminder ud på facebook omkring dagen
og bestilling af frokost.

Meddelelser fra Markedsføringsudvalg (Jennifer, Heidi, Asge og Anja)
Intet at bemærke.

Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi
Kasserskifte
Der er bare nogle enkelte aftaler der skal på plads inden vi kan få skiftet, det skulle meget
gerne være på plads i den forestående uge.

Regionerne
Region Øst
Urimelige henvendelser fra medlemmer/forældre

Regionen havde en kedelig episode til deres stævne med en afgørelse fra dommerne som
skabte nogle kedelige episoder. Der bliver derfor efterlyst nogle måder på hvordan man kan
komme ud af sådan nogle ting.

- Status
- Problematik omkring for få tilmeldinger til stævnerne

Udsættes til næste møde
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Vest for Storebælt
- Stævne

Udsættes til næste møde

Evt.
Intet at bemærke.
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