
                                          DSP Bestyrelsesmøde 

 

D. 05.02.2022  kl.9.30 hos John  

 

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

Britta Sørensen, Kimi Nielsen og Conni Lynge 

 

Afbud: Tina Munkebo, Charlotte G. Christiansen 

 

Referent: Conni Lynge 

 

Pkt.1: Godkendelse af forrige referater. 

Referater er godkendt. 

 

Pkt.2: Økonomi   

Der er et flot overskud i foreningen i år. Flere medlemmer i år. Flere forslag er modtaget, 

om hvad vi kan lave af nye tiltag.  

Gammel tøjlager sælges på udsalg. Kit sætter opslag på Facebook. Powerbanks til I-Pads 

indkøbes.  

 

Pkt.3: GF 

Charlotte modtager ikke genvalg. 

Vores nye hovedsponsor Equsana kommer og fortæller om, hvad de kan tilbyde.  

Virksomhedsplan for 2022. Lave flere sociale arrangementer. 

Der er ingen indkomne forslag til generalforsamlingen. 

 

Pkt.4: Hingstekåring 

Der er pt. tilmeldt 11stk 3-års hingste, samt 1 stk -4 års hingst til avlsgodkendelse, samt 5 

hingste med rideresultater, så flot tilslutning. 

NF er ikke med i år. 

 

Pkt.5: Sommerens arrangementer. 

Testrytter er på plads til alle fire kåringspladser. 

Kåring og følskue er lagt over to weekender i år. 

Stationsafprøvning er lagt lidt senere i år.  

Bespisning ved championaterne i Ikast, måske det skal laves lidt anderledes. Dette 

undersøges.  

Hopper som har opfostret føl op til championaterne, dette tages som et punkt til 

fællesmødet 

 

Pkt.6: Sponsorer 

Agria er som før nævnt sponsor for hoppekåringer og følskuer, samt en klasse ved 



championatet ,  

Equsana ved hingstekåring, eliteskue og championat. 

Der ud over har vi klassesponsorater ved championaterne fra Stutteri Lykkehøj, Stald 

Præst, Følle Strandgaard, Stald Haven, Stengaard i Haslev, Stald Magic og Team 

Lodberg Coatching. 

 

Pkt.7: Tilretninger i avlsplanen 

Ingen tilretninger siden vores lille møde ved eliteskuet. 

 

 

Pkt.8: Fællesmøde med avlsledelsen 

Hopper som har opfostret føl,- pointmæssigt ved championaterne.  

Point til R ved rideprøver, forskel på 3-års og 4-års og ældre. 

 

Pkt.9: Evt.  

Sommerfest for medlemmer.  

Flere arrangementer for medlemmerne, evt. bedømmelsesdag.  

Online-ridt, ekstra gave med til medlemmer,  

Racerepræsentanter for Roskilde Dyrskue og Landsskuet i Herning skal findes.   

Nye kuglepenne indkøbes.  

Powerpoint til GF 

 

 


