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Deltagere
Bertine Davelaar
Jytte N. Madsen
Asge Nilsson

Jennifer Jørgensen
Thomas Rasmussen
Brit Andersen

Referent
Asge Nilsson

Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde
Referatet er godkendt

Meddelelser fra formanden
Orientering fra formanden
Jytte og Bertine var til Hestekongres, hvor der var nogle rigtig gode indlæg.
Bertine har været til møde omkring Landsskuet i Herning, hvor der især blev fortalt noget om
hvorvidt Avlsforeningerne kan være garanter for skuet. Bertine undersøger nærmere
omkring dette.
Medlemskabet til Hippologisk selskab er blevet opsagt, da vi i lang tid ikke har gjort brug af
det.
Der er sendt blomster til Æresmedlem Niels Erik Nielsen i anledning af hans 90 års
fødselsdag i januar, og Bertine får sendt en hilsen til æresmedlem Gillian Wright som fyldte
70 år tidligere.
Vi har modtaget en invitation fra SEGES, omkring et kursus der afholdes en gang i april for
dommere, om hvordan man dømmer springning. Der bliver arbejdet videre på at lave en
invitation til vores dommere, om der er nogen af dem der kunne tænke sig at deltage.

Meddelelser fra Stambogsudvalget (Bertine, Thomas og Jytte)
Intet at bemærke

Meddelelser fra Arrangementsudvalg (Bertine, Thomas, Jennifer og Brit)
Hingstekåring
Der er dags dato tilmeldt 3 hingste til hingstekåringen her 2 dage før sidste tilmelding.
Der er gang i planlægningen.

Dyrskuer
Roskilde
Bertine kontakter Sisse Dahlin for at høre om hun er racerepræsentant, og om der er tanker
om dommere osv. Lene Thaulow er showkoordinator.
Odense
Dommer: Martin Bloch (skal dømme andre racer) eller Kasper Hansen

1



Racerepræsentant: Lene Hansen
Raceguide på pladsen: Anne Koch
Sekretær:?
Showkoordinater: Vivi Lyholm
Landsskuet
Der arbejdes på dette.

Dommerseminar
Der er sendt ud til dommerne, men endnu ikke kommet noget retur.

Meddelelser fra Markedsføringsudvalg (Asge, Jennifer, Brit og Anja)
Rosetten
Der er uddelt præmier til en enkelt vinder ved Region Østs generalforsamling. Dog er listen
ikke endelig færdiggjort, da der er nogle point-problemer længere nede på listen. Der skal
strammes lidt op omkring Rosetten, så resultaterne bliver mere synlige, sådan at vi kan få
flere til at deltage.

Hjemmesiden
Jennifer og Niels har aftalt en dag inden hingstekåringen hvor de sætter sig ned og får sat
Jennifer ind i hvordan hun kan opdatere hjemmesiden fremover.

Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi
Inden at bemærke.

Regionerne
Orientering fra Region Øst
Regionen er blevet nedlagt ved den ordinære generalforsamling, da der ikke kunne stilles en
ny bestyrelse. Vi afventer overdragelse af regionens midler til hovedbestyrelsen, Bertine
tager kontakt til Heidi. Efter hingstekåringen vil vi se på, om der er noget vi i
hovedbestyrelsen kan gøre for at engagere nogle medlemmer til evt. at stille en ny region,
eller i hvert fald nogle der kunne have interesse i at være med i et stævneudvalg.

Orientering fra Vest
Hoved hoppe- og vallakkåringen bliver højst sandsynligt på Stald Torpegård i Sulsted, men
vi afventer lige den sidste bekræftelse fra dem deroppe.
Thomas begynder at arbejde på noget mønstringskursus, og han er i gang med at finde sted
til generalforsamlingen til november, evt. på Shell Motel Støvring.

Evt.
Intet at bemærke.
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