DSP Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde d. 04.01.2020 kl. 9.30 hos John.
Mødedeltagere: John Villadsen, Pernille Lynge, Kasper Petersen, Linea Fogh Pedersen,
Tanya Willemoes Sørensen, Britta Sørensen og Conni Lynge
Referent : Conni Lynge
Dagsorden :
Pkt.1: Godkendelse af forrige referat.
Referat er godkendt
Pkt.2: GF:
Herunder regnskab, valg, kontingent og ordstyrer, evt. vedtægtsændringer
Årets regnskab ser flot ud, der er overskud , dog mangler vi at få regnskabet ind for
championatet. Medlemsblad er en af faktorerne for overskud, samt mindre udgifter på
forplejning, samt priser for leje af stederne er reduceret.
John, Conni og Kasper er på valg. Ordstyrer er valgt Jens Mouritsen.
Kontingent fastholdes. Der er fremlagt forslag omkring vedtægtsændringer i Avlsfondens
vedtægter omkring kørselstilskud til championat m.m.
Pkt.3: Medlemsmøde før GF: Indhold
Forslag om en advokat, som kan fortælle om handel med heste
Pkt. 4: Hingstekåring
Der er mange tilsagn om tilmeldinger til hingstekåringen.
Pkt.5: Æresmedlemmer
Vi har ikke nogle emner pt
Pkt.6: Fællesmøde med avlsledelsen: Avlsledelsens arbejde m.m.
Datoer for møderne.
Video om fremvisningsprocedurer.
Dommere til championat- gangartsdommere
Springdommere
Hopper ifol og med føl i forhold til DRF-regler
Pkt.7: Tilretninger i Avlsplanen
Der er ikke kommet de tilretninger i avlsplanen fra Avlsledelsen, som der blev lavet sidste
år
Vallakkåringer
Pkt.8: EU-ansøgninger / økonomi

Der er i år flere ansøgninger , mindre indtjening , da medlemmer ikke skal betale det
samme , som ikke-medlemmer. Der er i øvrigt et par hopper mere bedækket i 2019 end i
2018, så lidt fremgang.
Pkt.9: Sportsmedaljer
Røgild’s Claire blev ansøgt på sidste efterår, vi foreslår ligeledes Lykkehøjs Dream of
Dornik .
Pkt.10: Hingste / Hopper / Føl - arrangementerne til sommer.
Hingstekåringen er fastlagt, Eliteskuet er fastlagt til d. 22.08. Indsyning af hingste er d.
20.08. om eftermiddagen. Hoppekåringer og følskue vil blive 31.07-02.08. Afslutning på
stationsafprøvning 18.09.
Pkt.11: Evt:
Kan ponyer, som er i køresporten , opnå noget på resultater, i samme stil som R ved
ridedelen

