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Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde
Referatet er godkendt.

Meddelelser fra formanden
Orientering
Der er kommet regning fra hoppekåring 2022 fra stedet hvor det blev afholdt, men der har
været problemer med at regningen er kommet frem til Bertine, så der var trussel omkring
indberetning til inkasso. Det er løst, og der er styr på det. Men vi skal fremadrettet være
bedre til at få regningerne i ordentlig tid, og at de har de rigtige adresser til at sende
regninger ud.

Meddelelser fra Stambogsudvalget (Bertine, Thomas og Jytte)
Hingstelisten 2023, avl og bedækninger.
Det er nu vi skal igang med at se på hingstelisten til 2023, der er sidste tilmelding til
hingstelisten 2023 den 15. februar 2023. Bertine har ansvaret for hingstelisten.
Jytte er igang med at kontrollere hvad der er af kombinationer i forhold til Golden Wonder, i
den kommende følsæson. Der er bedækket over 80 New Forest hopper i 2022.

Der er kommet nyt fra Moderforbundet i England: “Mytonia Breeding Policy”, hvor de skriver
de overordnede retningslinjer for politikken på området. Vi kører ikke helt under de samme
retningslinjer her i DK, og vi får lavet et svar til dem, hvori vi gør dem opmærksom på dette.

Meddelelser fra Arrangementsudvalg (Bertine, Thomas, Jennifer og Brit)
Hingstekåring
Hingstekåringen afholdes på Manngården i Tommerup den 18. marts 2023 efter kl 12. Som
dommere benyttes Iben Tjelum og Lene Thaulow, og Lene Thaulow har også indvilget i at
agere som dyrlæge på dagen.
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Hoppe- og vallakkåring
Lokalisationer

Thomas er igang med at finde faciliteter til hovedkåringen d. 5. august 2023, men der
afventes lige kalender fra DRF før rideklubben kan sige endeligt ja.
Brit og Jennifer leder efter muligheder for sted til forkåringen d. 24. juni 2023 i Region Øst.

I betragtning af at der er så mange bedækkede hopper sidste år, vil vi prøve at lave en del
reklame for følskuer, så vi kunne trække endnu flere føl med nu hvor vi har kåringspladser i
begge dele af landet.
Vi vil se på om det kunne være en mulighed at oprette en mærkeplads til hovedkåringen, da
dette måske kunne trække flere føl til følskuet.

Dommerseminar
Brit arbejder på et udlæg til en mail til dommerne, om de har nogle tanker og ideer til hvad
der kunne være relevant at tage op på et dommerseminar. Som udgangspunkt er det brugen
af kåringssystemet og bedømmelsen af gangarterne der for vores vedkommende er relevant
lige nu.

Meddelelser fra Markedsføringsudvalg (Asge, Jennifer, Brit og Anja)
Jennifer og Brit arbejder på at få adgang og introduktion til hjemmesiden, sådan at vi i
bestyrelsen kan opdatere hjemmesiden selv.
Vi skal have sendt et kort nyhedsbrev ud med aktivitetsliste, reminder om indmeldelse inden
1. februar, Jennifer laver et lille skriv om rosetten 2023.

Jennifer sørger for rosetter og køber ærespræmier til Rosetten, Horsemosen giver et
graveret glas til hver vinder.

Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi
Økonomi
Johannes er ved at komme godt ind regnskabet, og har fået det struktureret elektronisk.

Regionerne
Region Øst afholder generalforsamling d 8. februar, hvor bestyrelsen har meldt ud at hele
bestyrelsen træder af. Vi håber på at der træder nye kræfter til, så regionsarbejdet kan
fortsætte.

Forslag til ændringer af regler og vedtægter
Elite status NF Hingste og hopper
Vi skal arbejde på at få reguleret kravene på en måde der passer bedre til nutiden, sådan at
det ikke er en umulig ting at opnå elitestatus. Vi vil løbende arbejde på dette frem mod
generalforsamlingen.
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Medalje til hingstene
Bør vores hingste kunne opnå medalje? Der kan være både fordele og ulemper ved
medaljetildeling til hingstene. Vi skal i hvert fald passe på at det ikke ender med at
hoppeejerne kun vælger hingste med medaljer eller medaljer af en bestemt karat.
Man kunne evt. lave et system ud fra pointsystemet til materialprøven, hvor hingstene kunne
få medalje.

Minimumskravet til materialeprøven skal revuderes
Kravet til hingstene kunne godt være lidt højere, sådan at de fx skal have 750 point for at få
godkendt deres materialprøve, hvorimod hopper og vallakker stadig skal have 700 point for
at bestå prøven.

Evt.
Intet at bemærke.
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