
DSP Bestyrelsesmøde 10.01.2015 

 

Tilstede: John Villadsen , Louise Østgaard Larsen, Lars Thomsen, Kasper Petersen, Anett 

Bjerring Christensen og Conni Lynge. 

Afbud fra : Hans Hedemand ,Linda Eghoff, Daniel Seehagen, 

Bestyrelsesmøde d.10.01.2015 kl. 10.00 hos John. 

Dagsorden: 

 
Pkt.1 Siden sidst:  
 
Pkt.2 GF: Herunder regnskab, valg, kontingent og ordfører 
 
Pkt.3 Udvalg: Er vore udvalg besat med ønsket antal 
 
Pkt.4 Hingstekåring: 
 
Pkt.5 Æresmedlemmer:  
 
Pkt.6 Medlemsmøde før GF: Indhold 
         
Pkt.7 Bordet rundt fra de forskellige udvalg: 
 
Pkt.8 Fællesmøde med avlsledelsen: Avlsledelsens sammensætning, struktur og 
målsætning. Dommerkandidater(også punkter til fællesmøde, men syntes vi skal være 
forberedt)  

 
Pkt.9 EVT: 
 
 
Ad.Pkt. 1: John: Har været til Landsudvalgsmøde, der er revidering  på vej omkring loven 
om hestehold. Der blev snakket om emner til Hestekongressen. Bedækningstallene for de 
forskellige avlsforbund er faldet ca. 50 % siden 2008. Omkring Hestemagasinet, hvis man 
gerne vil have en artikel i, uden for DSP’s egne sider, så retter man henvendelse til 
Thomas Bisgaard. John er med i bladudvalget. 
 
Ad.Pkt. 2: Det ser fornuftig ud, der er overskud, også i championatsregnskabet. Uændret 
kontingent foreslås. Ordfører er på plads. 
 
Ad.Pkt. 3: John har ønsket flere med i PR-udvalget, flere emner har meldt ind.  
 
Ad.Pkt. 4: I forhold til tidsplan, så skal der pointeres , at tidsplanen skal overholdes. Hans, 
Lars og Conni har møde med NF d. 25.01. Ingen tilmeldinger er modtaget endnu.  



 
Ad.Pkt. 5: Et emne er foreslået. Der følges op på, om vedkommende kommer til 
generalforsamlingen. 
 
Ad.Pkt. 6: Emner til medlemsmødet vil være ændringer i avlsplanen, samt der vil blive en 
orientering om det nye bedømmelsessystem med liniær bedømmelse, som DV har prøvet 
på deres kåringer sidste år. Ny hjemmeside til championat fremvises. 
 
Ad.Pkt. 7: Lars, der holdes møde med medlemmerne i udvalget. Der kommer et kursus 
igen i bededagsferien, lige som sidste år, sted er ikke helt på plads endnu. Ca. samme 
pris, som sidst.  
John, der burde gøres mere for at få laves rideklasser for voksne,  håber  at der på sigt 
ville kunne laves enkelte specielle pony klasser, hvor vokse ryttere kunne ride ponyer 
under DRF.  Hvis rytter størrelse og pony passer  sammen . Ikke nødvendigvis ponyer 
over mål. 

Kasper, hvordan er procedure omkring , når en vil gå ud af bestyrelsen inden valget, om 
hvordan supleanter så er stillet. Suppleanter går ind i bestyrelsen, ind til førstkommende 
generalforsamling, hvis et bestyrelsesmedlem går ud af bestyrelsen. 
Conni, hoppekåringsplads i sydjylland, ikke bestemt endnu. Sjælland, der er ikke endnu 
fundet et sted på Sjælland, hvor der kan afholdes stationsafprøvning, afventer svar på 
begge dele.  
Louise, ny hjemmeside til championat. Der er ansøgninger i gang ved DRF, samt det er på 
plads med stederne for championatet. Det vil blive de samme steder som sidste år. 
Der afholdes et møde næste weekend i championatsudvalget omkring de forskellige 
klasser osv.  
  
Ad.Pkt. 8: Der foreslås et medlemsmøde/uddannelses-seminar omkring 
gangartsbedømmelser i foråret, vores dommere inviteres med. 
 
Ad.Pkt. 9: Conni foreslår , at der kommer mere i bladet omkring f.eks. ponyer i sporten, 
som har gjort det godt o.s.v. 
Bestyrelsen opfordrer til, at der findes en person, som kan lave artikler til bladet.  
 
Referent  Conni Lynge 
 


