DSP Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde d. 13.10.2017 kl. 18 hos John.
Tilstede: John Villadsen , Hans Hedemand, Louise Østgaard Larsen, Pernille Lynge , Lars
Thomsen, Linea Fogh Pedersen, Anett Bjerring Christensen og Conni Lynge.
Afbud fra : Kasper Petersen
Referent : Conni Lynge
Dagsorden
Pkt.1 Godkendelse af forrige referat.
Pkt.2 Økonomi, herunder Kørselsgodgørelse m.m.
Pkt.3 Evaluering af Hoppekåring
Pkt.4 Evaluering af Følskuer
Pkt.5 Evaluering af Eliteskue
Pkt.6 Evaluering af Stationsafprøvning
Pkt.7 Championat
Pkt.8 Sponsorteam
Pkt.9 Næste års hingstekåring, samt afvikling deraf, m.fl.
Pkt.10 GF 2018, herunder kandidater /genvalg
Pkt.11 Rettelser til Avlsplanen
Pkt.12 Visioner
Pkt.13 Evt.
Ad. Pkt.1: Referat godkendt
Ad. Pkt.2: Der er fremgang i medlemstal. Der forventes, at der i år vil være et positivt
resultat. Klubmodul er fin med hensyn til medlemsliste. De medlemmer, som ikke er
oprettet i Klubmodul opfordres endnu engang til at få sig oprettet straks. De skal benytte
det kontingent, som hedder 2017Special, det koster 2 kr, og det er for at få dem ind i
systemet.
Omkring takster for kørsel, så er der fastsat nærmere regler, som kassereren kan
henholde sig til.
Ad. Pkt.3: Der var fremgang i år i antal tilmeldte hopper. Vi var i år i Egum, for første gang.
Fint sted. Manglede bærbar mikrofon.
Der ønskes en tegning over de forskellige steder, så man nemmere kan finde de
forskellige pladser, hvor der måles, mønstres på fast bund m.m.. Omkring pokaler, så er
der forespørgsel til generalforsamlingen, om ikke vi kan lade de forskellige pokaler udgå,
og i stedet give en staldplakette til Dagens Hopper, og Dagens Føl, samt Årets dyr. Der er
ønske om, at springhopper kun skal løsspringe, da det giver meget flytten frem og tilbage
af springmateriel. Forslag sendt videre til Avlsledelsen.
Omkring alder på børn, som hjælper under mønstring. Der bør være krav om at man

bærer ridehjelm, indtil man er 18 år, samt ingen børn under 13 år mønstrer føl.
Husk at speake ved sadelkåringshopperne, lige efter rideprøven. Fungerer fint med de to
testryttere.

Ad. Pkt.4: Følskuerne var i år med fremgang. Der blev mærker på alle pladser. Hvis der er
få føl og 2-års, så er det mere optimal med, at man har fast bund på alle føl og 2-års lige
efter hinanden, så sparer man lidt tid for dommerne. Det giver meget transport frem og
tilbage for dommere med borde m.m. Borde indkøbes til DSP, så borde og stole
medbringes til dommerne.
Ad. Pkt.5: Igen var der her lidt flere tilmeldte hopper, samme antal føl. Der var desværre
mandefald ved dommerkomiteen pga. andre arrangementer. Eliteskuet foreslås til første
weekend i september.
Ad. Pkt.6: Der var i år 4 hingste og 2 hopper til stationsafprøvning, samt 5 hopper til
sadelkåring/afprøvning. Alle ponyer var i godt humør, og velfodrede. Forslag fra dommere
om, at der bliver lavet en vejledning til udstillerne om, hvad der forventes af ponyerne, når
de skal aflægge prøve. Tidspunkt på året er fint.
Ad. Pkt.7: Pins kommer til Championatet, og kan købes til finalerne. Der er ca samme
antal starter som sidste år. Økonomi hænger sammen. Military var i år et tilbud. Der var to
ponyer tilmeldt. Foreslagsstillerne kunne ikke selv være med til at gennemføre dette
arrangement, så det blev aflyst, og kan måske genoptages i anden udformning.
Det nye stævnesystem i DRF kører ikke optimalt. Louise foreslår et svensk stævnesystem,
som bare kører, hvis ikke det gamle DRF Live virker til næste år.
Ad. Pkt.8: Der er nogle fine sponsorater i år. Der er gjort et stort stykke arbejde fra
sponsorteamets side.
Ad. Pkt.9: Hingstekåring d. 3.marts. igen sammen med NF. Forslag for Hoppekåringer og
Følskuer midt i august. 10-12.august. Eliteskue 1.september.
Ad. Pkt.10: Generalforsamlingen 2018, forslag til 3.februar.
Hans undersøger , om Birkum Forsamlingshus kan lejes igen.
Forslag til Avlsledelsen om evt. Powerpoint omkring foredrag om betydelige hingste og
hopper.
På valg til bestyrelsen er John Villadsen, Hans Hedemand ( ønsker ikke genvalg), Kasper
Petersen og Conni Lynge. Suppleanter Linea Fogh Petersen og Anett Bjerring Christensen
stiller igen op som suppleanter.
Indkaldelse til Generalforsamlingen sendes ud til medlemmerne via Klubmodul.
Forslag til generalforsamling skal være inde senest d. 15.12.17.

Ad. Pkt.11: Rettelser til Avlsplanen i 2017, der er mange nye rettelser på vej til
godkendelse. Fællesmøde med Avlsledelsen forslag d.06. januar 2017 kl.10. hos John

Ad. Pkt.12:
Visioner, der kunne ønskes lidt mere gang i udvalgene.
Ønske om at regionerne er mere aktive.
Mentorer, som kan tage sig af nye medlemmer.
Hvad er det, som gør det attraktiv at være i DSP..
Visioner på som et fast punkt ved hvert møde efterfølgende.
Ad. Pkt.13:
Link på hjemmesiden, hvordan laver man, så de er mere synlige. Conni kontakter
DanaWeb.
SAO tilbyder en plads til flag med DSP-logoet i hallen på Finstrupgaard.
Tøjsalg, Hans og Jette fortsætter.
Dommere bør være klædt i ens tøj.

Telefon møde d. 17.12. kl. 20.00. Pernille sender vejledning til SKYPE.

