
Referat for bestyrelsesmøde d. 15.10.22  kl. 10.00 hos John 

 

Deltagere: John Villadsen, Pernille Lynge, Kit Andersen, Britta Sørensen, Kimi Nielsen, Linea Fogh 

Pedersen, Sanne Rose, Anett Bjerring Christensen, Conni Lynge. 

 

Referent. Conni Lynge 

 

 

Pkt. 1: Økonomi 

Der er flot fremgang af medlemmer. Der er overskud på følskue og hoppekåringer, hingstekåring 

samt stationsafprøvning. Der er ikke opgjort noget på championatet endnu, da det stadig er under 

afvikling. Tilskud til skuer m.m. er steget lidt i udgifter, da der i år igen har været afholdt dyrskuer 

m.m.  der er købt ny computer til championat. 

 

Pkt. 2: Ansvarsområder for bestyrelsesmedlemmer 

Omkring oplæring af andre bestyrelsesmedlemmer til opgaver i bestyrelsen, så man ikke er så 

sårbare. 

Linea og Anett aftaler et møde med Louise ved championatfinalerne, omkring hvad og hvor der er 

behov for hjælp til Louise, omkring hele arbejdsgangen til championatet fra start til slut og 

bestyrelse ansvar omkring championatet. 

Sanne vil gerne oplæres i område omkring kåringerne. Conni og Sanne aftaler nærmere.  

Kimi overtager telefonen, der refereres til på hjemmesiden, da Pernilles tlf.nr. også er hendes 

arbejdsnummer. 

Kit har haft meget svært ved at skaffe hjælpere til både kåringer og championat på Sjælland.  

Sanne har svært med at få gang i springudvalget. 

 

Pkt. 3: Sammensætning af avlsledelse 

Der har ikke været afholdt møder i avlsledelsen i år, der bør strammes op på procedurerne for 

møder, rettelser til avlsplanen skal laves straks, og ikke være et hængeparti. 

Gennemgang af vedtægter for avlsledelsen gennemgås på fællesmøde. 

 

Pkt. 4: Evaluering af arrangementerne i år 

Hingstekåringen var med rigtig flot tilslutning, og mange blev kåret/avlsgodkendt. 

Der indstilles til avlsledelsen, at hingstene skal være testet for CA, inden de kan stille til kåring.  

Der skal være en pladsansvarlig på kåringspladserne. Der skal findes et nyt sted på Sjælland til 

næste års hoppekåring. Følskuerne var med flot tilslutning igen i år. Testrytter gjorde stor forskel 

på en del ponyer. Hoppekåring bør måske deles op, så det ikke foregår sammen med følskuerne, 

da dagene blev meget lange. Der er forslag om, at der laves en ren sadelkåring for hopper i juni, 

ren eksteriørkåring af hopper vil være sammen med følskuerne først i august på tre pladser. 

Senkåring for hopper ligges ind som en separat kåring i efteråret med sadelkåring og 

eksteriørkåring. Stationsafprøvning kan måske rykkes til en uge senere end i år. 

Stationsafprøvning for hingstene, der har været kritik af træningsforløbet. Dette evalueres der på 

sammen med avlsledelsen. Det skred lidt med tidsplanen ved hingstenes prøve. Senkåringen var 

med stor tilslutning, og der var stor tilfredshed med fælles spisning for dommere og hjælpere, da vi 

var færdige med kåringen. Bagefter var der mange, som så hjalp med at sætte dressurbane op til 

lørdagens championatskval. Vores overdommere som afholdt kursus i eksteriørbedømmelse var 



flot fremmøde af engagerende kursister. Snakken var livlig, alle fik et indblik i, hvordan og hvorfor 

dommerne dømmer, som de gør. Et rigtig godt initiativ, som godt kan tåle en gentagelse. 

 Pkt. 5: Sponsorgruppen 

Når man har indhentet et sponsorat, så sender man straks materiale med logo m.m. til Kimi. 

Pkt. 6: Dropbox 

Pernille laver udkast til en dropbox  

 

Pkt. 7: Bogføringslov 

Der er kommet en ny bogføringslov, som bevirker, at der skal skiftes bogføringssystem. Derfor 

købes der nu E-conomic, som opfylder fremtidige krav. Kassereren bliver rigtig glad  

 

Pkt. 8: Medlemsfest 

Der er mange forslag, og der er forslag om at man først holder en hjælperfest.  

Forslag om en hjælperfest på Sjælland og en i Jylland. Det arbejdes der videre på.  

 

Pkt. 9: Sociale medier 

Når man ligger noget op på Facebook, så opfordres der til, at man sætter afstamning på, når man 

sætter billeder op af sine ponyer. Julekalenderen, skal den også laves på Facebook i år igen.  

Forslag om præsentation af avlere, quiz eller noget helt andet. 

 

Pkt. 10: Evt.  

Der er 4 på valg til generalforsamlingen til næste år. Pernille, Linea, Kit og Britta  

Pernille, Linea og Britta genvalg. Kit har d.d. valgt at trække sig fra bestyrelsesposten af personlige 

årsager, og derfor indtræder Sanne på hendes post frem til generalforsamlingen 

Tøjlager, det kan evt. bruges som ekstra gaver ved championatet. Kimi får tøjet med til 

finaleweekenden. 

TD’er til championatet. Mere obs på opvarmningsbanen. 

 

 

 

 


