DSP Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde d. 17.03.18 over telefonen.
Deltagere: John Villadsen, Louise Østgaard Larsen, Pernille Lynge , Lars Lind Thomsen,
Linea Fogh Pedersen,Tanya Willemoes Sørensen og Conni Lynge.
Anett Bjerring Christensen kunne desværre ikke deltage, da der kun kunne være 6
brugere på en telefonkonference, viste det sig.
Afbud fra : Kasper Petersen
Referent : Conni Lynge
Dagsorden
Pkt.1 Konstituering af bestyrelse
Pkt.2 Evaluering af Hingstekåring
Pkt.3 Sponsorudvalg, omkring sponsorer
Pkt.4 Regionerne
Pkt.5 Evt.

Ad. Pkt.1:
Arbejdsområder de samme for John, Louise, Lars, Conni og Pernille. Linea - går med ved
championatet. Linea- laver noget PR omkring ponyer i sporten.
Kasper beholder det han har, dog ikke omkring salgsdag. Han vil samtidig være
regionsrepræsentant for Region 3
Tanya - støtter op omkring sponsorater til championaterne- under sponsorudvalg.
Conni- samarbejde med andre forbund, sammen med John og Louise.
Racerepræsentant på Roskilde Dyrskue er Kasper. Lars er racerepræsentant for
landsskuet i Herning. Fynske Dyrskue er repræsenteret af Marlene Bygum Petersen.

Ad. Pkt.2:
Hingstekåringen forløb godt, det nye tiltag med longering, det gik fint. Video kan evt
lægges op på hjemmesiden omkring longering. Det giver et bedre billede at se en hingst i
longen, det giver også et godt billede af, hvordan hingsten måske vil fungere ude på
ridebanen med hensyn til kapacitet og temperament.
De to longeringsbaner skal være lidt større, måske 18 m. Mere afstand mellem de to
baner.
Omkring løsspringningsbane, der skal måske laves en runding, når de skal stoppe, så de
ikke skal stoppe op imod halmballerne, samt der laves ind- og udluk i modsat side.
Conni- i forbindelse med fremvisning af hingstene løse, det var godt at se dem på
trekantsbane også, alle bør vises i skridt på trekantsbane. Louise tager det med til næste
møde med avlsledelsen.
Avlerne har forstået budskabet omkring, hvad det er, at vi gerne vil se i DSP.

Avlsfondsudbetaling til hingste. Forslag om vedtægtsændring til næste års
generalforsamling. Kun til de hingste, som bliver færdigkårede. Udbetalinger vil først
komme til udbetaling efter CA er godkendt.
Ad. Pkt.3:
Nathalie Horse Care er hovedsponsor, de er meget tilfreds med det. Aveve er også med
igen i år. De sponsorerer dækkener til alle arrangementerne. Aveve vil gerne, at vores
blomster står i AVEVE spande. Eliteskuet vil komme til at hedde AVEVE Eliteskue.
Ad. Pkt.4:
Regionsrepræsentant for Region 2 er Helle Hust , der skal vælges nye i Region 1. Kasper
Petersen er stadig for Region 3.
Ad. Pkt.5: Salgsponyer, der kan evt vises ponyer i middagspauserne ved vores
arrangementer. Tanya er kontaktperson.
Der er forslag om kursus i klargøring , måske Poul ved hvem, som kan hjælpe, Birthe kan
måske også komme med indput. Louise snakker med dem i forbindelse med det næste
avlsledelsesmøde.
Louise- 2 Ipad er bevilliget til sekretariatet, til når der skal tastes direkte i nye Equipe.
Equipe, de er i kontakt med SEGES omkring tastning direkte til Heste Data.
Sociale arrangementer i forbindelse med klargøringskursus , med spisning evt.
Stutteri besøg.
Ny mødedato 24.06. Sted bestemmes i maj.

