
                                    DSP Bestyrelsesmøde 

 

D. 9.maj 2021  kl.9.30 hos John  

 

Mødedeltagere :  John Villadsen, Pernille Lynge, Linea F. Pedersen, Kit N. Andersen, 

Britta Sørensen, Charlotte G. Christiansen og Conni Lynge 

 

Referent : Conni Lynge 

 

Pkt.1: Godkendelse af forrige referater. 

Forrige referater er godkendt. 

 

Pkt.2: Økonomi 

Årsregnskab er gennemgået. Der er flot overskud.   

 

Pkt.3: GF 

Lars Thomsen har trukket sig fra bestyrelsen, Charlotte Lund Christiansen er indtrådt i 

bestyrelsen resten af hans valgperiode, frem til generalforsamlingen 2022. 

Der er ingen medlemsmøde i år, da det er med meget kort varsel i år. 

Der vil være gennemgang af rettelser af avlsplan samt uddelinger af diplomer og plaketter 

før frokost.  

 

Pkt. 4: Tøjsalg 

Kasper har lidt tøj tilbage fra vores tøjsalg. Dette tøj skal vi have afviklet. Vi skal have 

reklameret for, hvad vi har på lager. Charlotte tager kontakt til Kasper om at få tøjet 

leveret. Punkt på under evt. ved  generalforsamlingen. 

 

Pkt.5: Hingstekåring 

Hingstekåringen i 2021 er afviklet. Det blev en anderledes kåring end den sædvanlige 

kåring i Ikast. På grund af corona og herpes blev der valgt, at man kørte rundt og 

hjemmekårede hingstene. Det var en positiv tur rundt, og flotte fremviste hingste. Der var i 

år meget flot tilmelding med 23 hingste tilmeldt. Der blev dog frameldt 6 hingste inden 

kåringsturen startede pga af private årsager..  

Tilmeldingsgebyr og opstaldingspenge for den ordinære hingstekåring er derfor brugt til 

hjemmekåringsturen.  

 

Pkt.6: Sommerens arrangementer 

Hoppekåringer og følskuer afholdes 6.-7.-8.august, og vil foregå som de forrige år.  

Ligeledes stationafprøvning og championaterne. Datoer for championater venter på 

godkendelse hos DRF. 

Charlotte, Kit og Britta hjælper hinanden med at arrangere omkring hjælperne til 



sommerens arrangementer.  

 

 

Pkt.7: Tilretninger i avlsplanen 

Sidst rettelser til avlsplan er ikke modtaget endnu fra avlsledelsen.   

 

Pkt.8: Fællesmøde med avlsledelsen 

Der går for lang tid fra et avlsledelsesmøde er afholdt, til bestyrelsen modtager referater. 

Dommere, vi er meget sårbare. Nye dommeraspiranter ønskes. 

 

Pkt.9: Evt.  

Online-ridt er vendt igen. Kit og Pernille laver et udkast omkring afholdelse af sådanne ridt. 


