DSP-bestyrelsesmøde 30.11.2019
Bestyrelsesmøde 30.11.19 kl.9.30 hos Kasper .
Mødedeltagere : John Villadsen, Pernille Lynge, Kasper Petersen, Tanya Willemoes
Sørensen, Britta Sørensen og Conni Lynge
Afbud fra: Linea Fogh Pedersen ,Heidi Kryger Vang Hansen og Jan Schmidt
Referent : Conni Lynge
Dagsorden:
Pkt.1 Godkendelse af forrige referat.
Referat er godkendt
Pkt.2 Økonomi
Omkring medlemsantallet, så har vi en fremgang i forhold til sidste år, i år 140 medlemmer
Omkring økonomien, så ser det pt ud til, at vi kommer ud med et lille overskud.
Der har i år været øget fokus på forplejningen til vores arrangementer. Der er en betydelig
reduktion i forhold til sidste år.
Pkt.3 Evaluering af avlsarrangementerne i sommer
(hoppekåring,følskuer,eliteskue,stationsafprøvning)
Hoppekåringerne var i år med flere tilmeldt, igen i år af høj kvalitet. Dommerne gjorde det
godt på hele turen. Springdommer, der var frafald, og vi måtte flytte hopper fra en
kåringsplads til en anden. Springdommer på Sjælland krævede for meget af pony, de skal
ikke springe mere end de er aldersvarende uddannet til. Udstiller skal forholde sig neutral
under fremvisning af deres dyr.
Følskuerne var desværre med meget færre føl i år. I år blev der præmieret for det bedste
springføl, et godt tiltag. Vi skal være opmærksomme på, at når vi afholder følskue, og vi
har bestilt mærker fra SEGES, at der skal være min 10 føl, som bliver mærket på pladsen,
ellers bliver forbundet faktureret for det resterende antal føl.
Eliteskuet, der var i år fin tilslutning af hopper og føl. Desværre var der kun en 2 års hoppe
i år. Mange fine hopper med hele tre guldmedaljehopper.
Stationsafprøvning, hingstene så fine ud i huld , var godt tilpasse, alle bestod.
Hingstejerne har udtrykt tilfredshed med prøvens forløb. Tilfredshed med testrytteren.
Pkt.4 Championat
Eliteskue og championat i år på samme dag blev lidt hektisk, da tidsplanen skred lidt ved
eliteskuet. Der skal laves lidt mere tid imellem. Det var for hektisk med tre baner i gang på

Sjælland. Der kan evt startes før i stedet for. Der mangler højtalere på springbanen.Evt
afvikle springning før dressur går i gang. Der var lidt kaos ved sidste kvalifikation i
sekretariatet, pga sygdom.
Stilcup, det var en stor succes, og der var god PR værdi også. Begge sponsorer er på igen
til næste år.
Der var udtrykt ønske om flere klasser, der arbejdes pt for 2 dressurklasser ved hvert
stævne, samt en stævneplads mere.

Pkt.5 Hingstekåring 2020
Hingstekåringen er igen i Ikast, lørdag d. 29.februar, og igen sammen med Avlsforeningen
for New Forest. Skal tre-års hingstene deles op i spring og dressur, tages op til
fællesmøde.
Pkt.6 Sponsorteam
Vi har haft fine sponsorer i år, med præmier m.m.
NathalieHorseCare er desværre ikke med til næste år, som hovedsponsor, men giver stdig
ærepræmier. Agria er igen sponsor for ærespræmier til hoppekåring og følskue. AVEVE er
sponsor for hingstekåring og eliteskue.
Omkring klassesponsorerne, kan man få flere sponsorer
Hovedsponsor til championat søges, flere er i overvejelser .
Pkt.7 Regionerne
Der er ikke meget aktivitet i regionerne, vi løb desværre ind i, at der var herbes omkring de
tidspunkter, hvor vi havde lagt vores arrangementer, derfor blev de desværre aflyst.

Pkt.8 Persondataloven
Persondata, foreningen har det på hjemmesiden, under DSP-fanen.
Pkt.9 Ændringer til Avlsplanen
Omkring WFFS, så ønskes det drøftet igen, da bestyrelsen ikke ser det som et problem i
DSP-avlen. Bestyrelsen henstiller til, at det forkastes på nuværende tidspunkt. CA-prøver
kan fremover tages af ponyejer. Hingstene , skal de deles op i spring og dressur.
Pkt.10 Generalforsamling 2020 og Medlemsmøde
Vedtægtsændring ved nr 10 i Avlsfondens vedtægter, omkring kørselstilskud til DSPregistrerede ponyer, som deltager ved championatsfinalen, hvor ejer skal være fuldgyldig
medlem for at kunne modtage tilskud til betaling af broafgift. Der udbetales kun et tilskud
pr vogntog.
På valg til bestyrelsen er John Villadsen (modtager genvalg ), Conni Lynge (modtager
genvalg ) og Kasper Petersen
Bestyrelsen vil komme med nyt oplæg til, hvordan valg til bestyrelse og suppleanter

fremover skal gennemføres. Fremover vælges særskilt først medlemmer til bestyrelse, og
efterfølgende valg til suppleanter.
Pt. mangler vi emner, som kunne være fint til medlemsmøde.
Forslag om Agria evt kan komme med oplæg , med fokus på en holdbar pony
Pkt.11 Evt.
Hoppekåring og følskue i august 2020 vil være fredag-lørdag og søndag i uge 32,
eliteskue lørdag i uge 34.

