
Dagsorden bestyrelsesmøde d. 15/6  
Deltagere:  
Birgitte Rye, Niels Vestergaard, Niels Ingersen, Reno Olesen, Bettina Kaastrup, Vita Lauritsen 
Stine Schkliaroff. 
Sted: Det fynske dyrskue 
Tid: kl. 16.00 
 
 
 

1. Valg af dirigent 
Niels V. 
 

2. Kommentar til dagsorden 
 
 

3. Info fra formanden 
Formanden har været på Seges til landsmøde omkring persondata, herpes, føl 
der krydser landegrænser, beslag, EU-dyrevelfærds platform. 
Der er tilsendt materiale ang. persondata loven fra SEGES 
Brev fra Laura omkring medlems blad/info 
DV spørger ind til samarbejde. Birgitte arrangerer møde med Per Springborg. 
Evt. i forbindelse med landsskuet. Der udarbejdes punkter til evt. samarbejde. 
 
 

4. Orienteringssager: 
• Avlsledelse 

Møde i Roskilde. 
Der skal afleveres avlsplan/ bevaringsprogram til fødevarestyrelsen 
hvert 5. år, Jytte laver forslag.   
Anbefaler bestyrelsen at fjerne kl. 1 og 2. 
Kåringsregler der ikke stemmer overens. En forregister hoppe som det er 
i dag, kan godt blive hingstemoder, men hoppeføl kan ikke komme i 
hovedafsnit 
Der blev snakket om at sende kåringshold til Tyskland/Holland 
Der skal søges genpulje. De hingste der ligger sæd på frost, skal gerne 
med i puljen. 
 
 

• Teknisk udvalg 
Der er sendt ref. ud fra møde 
Der regnes med 2 hingste til Grindsted, der vil blive udarbejdet 
retningslinjer til hingste ejer omkring materialeprøve. 

• Dommerudvalg 
Der skal findes gammelt dommermateriale,  



Der skal udarbejdes evaluering skema på dommerføllene, så man ved om 
de er klar til prøve. 
Det fungerer godt med ekstra dommer, når det er føl med. 
Der bliver lavet facitliste til prøve 
 

• Aktivitetsudvalg 
Fuld gang med dyrskuer, det er uddelegeret opgaver 
 

• Championats udvalg 
Der er sendt ref. ud til bestyrelsen,   

• Pr-udvalg 
Der er sendt nyhedsbrev ud om div. Arrangementer. Der skal laves 
kvartalvis nyhedsbrev med faste punkter. 
Der udarbejdes velkomstbrev til nye medlemmer. 

 
 

5. Kommunikation i bestyrelsen 
 

6. Proportioner til championat  
 
Er godkendt, der skal rettes til på Sjælland  

 
7. Kasseren/økonomi 

Gennemgået og godkendt 
Championats kontoen nedlægges og Bettina beder Yvette klare den. 

 
8. Kåring 

Bettina vil gerne udarbejde kataloger, tidsplaner osv. 
Dressurhegn, tar Reno med til hoppekåringer 
Stine sender huskeliste ud til hoppekåringer og hingstefremstilling 
 
Bettina taler med Allerup omkring d. 30/9 
 
Vi sender Reno og Bettina til Holland, for at starte projekt kåring Holland i gang 
 

9. Hjemmesiden/Facebook/mail 
Ikke Hovedbestyrelse, kun bestyrelse. Og vi skal ha byttet rundt så formanden 
kommer først osv. 
Der skal redigeres i dommerliste. 
Og der skal rettes i avlsmål så der ikke er streget i. 
Der bliver lavet en mail til hvert udvalg   
Bettina og Stine gennemgår hjemmesiden samt Facebook 
 



10.  Persondata loven 
Der skal bekræftes at der må sendes nyhedsbrev 
 

11. Indkomne forslag 
 
 

12.  Jørgen Finderup 
Foreningen sender en lille ting i forbindelse med Hans 60 års fødselsdag i Sept. 
 

13.  Tidligere medlemmer 
 

14.  Seneste rygter 
 

15. Næste møde  
 
Fane indvielse 
Materialeliste 
Ændring af vedtægt omkring dommersætning 
 
 

16. Evt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


