
Dagsorden til bestyrelsesmøde d.16.9 kl. 18.00 hos Louise. 

Pkt. 1: Siden sidst: referat, meddelelser, nyt: Jørn Jarlholm ønsker at fratræde, 
Daniel tiltræder som nyt medlem af bestyrelsen (konstituer bestyrelse) 

Pkt. 2: Medlemsblad(PN, AH, HH) 

Pkt. 3: Evaluering af arrangementer: hoppekåring, følskue, eliteskue mm. 

Pkt. 4: Udvalgene orienterer 

Pkt. 5: Årshjul, samarbejde med andre avlsforbund, sammenlægning af 
arrangementer 

Pkt. 6: Medlemsmøder 

Pkt. 7: Generalforsamling. 

Pkt. 8: Kommende arrangementer: JBK, Championater 

Pkt. 9: Status på projekt Visioner for fremtiden i DSP(strategi for fremtidig arbejde) 

Pkt. 10: Hjemmesiden 

Pkt. 11: Evt. 

 

AD pkt. 1: Jørn Jarlholm er fratrådt bestyrelsen efter eget ønske.  Daniel Seehagen 
træder ind i resten af JJs valgperiode. Daniel deltager i sportsudvalget og PR 
udvalget. Per N er bestyrelsens repræsentant i PR udvalget. 

AD pkt. 2: Hans, Anita og Per har været til mødet med et emne, der kunne være 
interessant i forhold til anden form af medlemsblad. Det var et positivt møde og Hans 
arbejder videre med økonomien i projektet. 

AD pkt. 3: Vi afventer mødet med de andre ponyavlsforbund med at sætte os fast på 
datoerfor 2012. Udspillet er uge 9 med hingstekåring, uge 25 eksteriør kåring hopper 
på 3 pladser. 3. weekend i august følskuer og rideafprøvning på 3 pladser.  

Følskue: Kritik fra nogle medlemmer omkring banen – debatten skal tages i 
avlsledelsen. 

Eliteskue: I forhold til føllene kunne det være en idé hopperne traver en omgang 
inden de slippes løse. Det skal tages op i avlsledelsen om det evt. kunne være en idé 
at karaktererne ikke offentliggøres. Bestyrelsen ønsker at avlsledelsen taler om 
karaktergivningen og i forhold til hvilke procedurer, der skal være i forhold de hopper 
de møder med rideafprøvning / rideresultater. Evt. fangefold til føl. Husk, at der skal 
strøes halm, hvis der er dele box mellem lørdag og søndag. 

 

AD pkt. 4: Lars: Har gang i 2 sommercamps. Ny regionsformand i Nord – Michelle 
Larsen. Michelle er i gang med at lave piskeførerkursus. Louise og Michelle er i gang 
med at arrangere medicinhåndteringskursus. Aktivitetsudvalget vil lave kursus i 



blodlinier og ønsker at tage på stutteribesøg. Udvalget deltager til TIKA hestefestival 
og Hesteliv i Frederiksværk. Conni: Har forhåndsreserveret Ikast til hingstekåring. 
Conni, Daniel og Louise: Dejligt at hjælpteams fungerer til arrangementerne. 

AD pkt. 5:Se pkt. 3 

AD pkt. 6: Medlemsmøde: 22. oktober på Sjælland med Søren Kirchhof. Jylland d. 
12. november med foredrag om værdien af afprøvninger. Dette oplæg på Sjælland 
sidst i januar. Ændringer i Avlsplanen skal fremlægges.  

AD pkt. 7: Hans lejer Middelfart til GF.  

AD pkt. 8: JBK: Reserveret stand i uge 42. 20.-23. oktober. Per sender mail ud med 
hvem der er ansvarlig for den pågældende dag. Hans bestiller underlag. 
Championat: God tilslutning til championaterne. Ca. stigning på 25 % - flere DSP 
ponyer. Det fungerer godt med hjælperne og med ansvarlig for sponsorer. Resultater 
er hurtigt på hjemmesiden.  

AD pkt. 9. Skal på dagsordenen til næste møde. 

AD pkt. 10. Snak om hjemmesiden. 

Næste møde: 11/11 kl. 18 hos Per. Telefonmøde d. 19/12 kl. 20.00 – Hans sender 
kode 2-3 dage før. Pkt. til dagsorden: Evaluering af fokus punkter fra visionsplan – 
nye tiltag??  

    Referent Louise Østgaard Larsen 


