DSP Bestyrelsesmøde 13.01.19
Bestyrelsesmøde d. 13.01.2019 kl. 9.30 hos John.
Mødedeltagere : John Villadsen, Pernille Lynge, Kasper Petersen, Linea Fogh Pedersen,
Tanya Willemoes Sørensen, Anett Bjerring Christensen og Conni Lynge
Louise Østgaard Larsen deltog hos Avlsledelsen
Afbud: Lars Lind Thomsen
Referent : Conni Lynge

Dagsorden:
Pkt.1: Godkendelse af forrige referat.
Referat er godkendt .
Pkt.2: GF: Herunder regnskab, valg, kontingent, medlemsblad og ordstyrer.
Der kommer desværre et underskud i 2018, generelt set pga medlemsnedgang, og
dermed mindre fremstillede dyr til vores arrangementer.
Championaterne giver underskud, de små årgange rammer os nu.
Forslag om et medlemskab for ryttere og dyrskueudstillere på 350 kr, et kontingent, som
giver ret til at deltage ved championat samt til dyrskuerne. Giver ikke ret til kåringer og
følskuerne. Dette nævnt nedenfor.
Ændring af kontingenter vil indebære en besparelse pr medlem for foreningen på 200 kr,
hvis man opsiger bladet.
Forslag om kontingentsatser på
Familiemedlemsskab på 950 kr
Enkelt medlemskab på 700 kr
Junior- / passiv- / pensionistmedlemsskab 350 kr
Forslag om at få noget på hjemmesiden, nået som også er målrettet juniorerne.
Forslag om et Dressur eller Spring Cup for ponyryttere, et Vest og et Øst Cup, kan laves i
forbindelse med championat evt.
Hvad skal man som rytter kunne se som fordel ved at være medlem af DSP.
Vi skal være gode ambassadører for foreningen, gøre opmærksom på fordele. F.eks. de
10 % i rabat hos Agria Dyreforsikring. Der arbejdes for flere.
Aveve, kan der evt. laves en rabatordning ved køb af foder.
Evt et sponsorat til de 10 første nye medlemmer.
Omkring valg af bestyrelsesmedlemmer, Louise Østgaard Larsen har valgt at trække sig af
personlige årsager. Ordstyrerforslag, der er spurgt et par stykker.
Pkt.3: Medlemsmøde før GF:

Indhold Poul Graugaard og Birthe Lyder Nielsen kommer med et oplæg omkring
fremvisning til kåringer og championater.
Pkt. 4: Hingstekåring:
Omkring tilmeldinger, der er få tilmeldinger endnu, men der er kommet en del
forhåndstilmeldinger. Hingstekåringen , der ændres navnet til AVEVE Hingstekåring 2019
Pkt.5: Æresmedlemmer
Der er forslag på et enkelt medlem.
Pkt.6: Fællesmøde med avlsledelsen: avlsledelsens sammensætning, struktur og
målsætning.
Avlsledelsen skal sammensættes af medlemmer, som har størst mulige kompetencer.
Pkt.7: Tilretninger i Avlsplanen:
Omkring hoppekåringsreglerne. Der er fra SEGES gjort opmærksom på, at et ikke kåret
DSP-hoppeafkom, som bliver ifolet ved DSP-hingst vil give et afkom, som senere, hvis det
er et hoppeafkom, stadig kan kåres i hovedafsnit.
Pkt.8: EU-ansøgninger / økonomi.
Der er besluttet, at medlemmer i foreningen kan lave EU-ansøgninger for 150kr , og ikkemedlemer skal betale 500 kr stadigvæk. Der er stor tilgang til andre forbund, da det er
prisen der.
Pkt.9: Sportsmedaljer
Ejere / opdrættere, kan den søges af begge dele, hvem skal betale. Dette tages om ved
Fællesmødet.
Pkt.10: Hingste / Hopper / Føl
Åbne op for alle tidligere kårede SDH hopper med R til Eliteskuet, de kan således meldes
til i Klasse 2
Når hopper er udtaget til Eliteskuet og ikke har været fremstillet inden for de første 2 år, så
tastes hopperne, de tastes efter kåringen uanset.
Pkt.11: Evt:
Idé’er til arrangementer i foreningen, et event omkring ” rid for dommer ”
Tøjsalg, Kasper får det tøj, som ligger hos Hans for at få det sidste solgt.
Facebook, arrangementerne oprettes som begivenheder.

