DSP Bestyrelsesmøde 08.06.2013
Tilstede: Per Nielsen, Louise Larsen, Hans Hedemand, Kay Walton, Daniel Seehagen,
Lene Gadgaard og Conni Lynge.
Afbud: Lars Thomsen og Kasper Petersen

Bestyrelsesmøde lørdag d. 8.juni 2013 kl. 10.00 hos Per Nielsen
Dagsorden :
Pkt.1 Godkendelse af forrige referat.
Pkt.2 Evaluering af 30-dages test på Vilhelmsborg
Pkt.3 30 dages stationsafprøvning for hingstene
Pkt 4 Evaluering af Salgsdag
Pkt.5 Springponyprogram
Pkt.6 Hoppekåring
Pkt.7 Følskue
Pkt.8 Rideklub i DSP
Pkt.9 Avlsledelsens sammensætning
Pkt.10 Etisk kodex
Pkt.11 Bordet rundt
Pkt.12 Evt.
AD Pkt. 1: Referatet er gennemgået og godkendt
AD Pkt. 2: Der var 4 hopper, som bestod, og 3 hopper gik desværre hjem, fordi de var
urengående. De tre af hopperne var ikke forberedt optimalt, de var ikke trensevant, som
der forlanges ved indsyningen, var ikke i kondition. Det skal præciseres, at de skal være
forberedt, da de ellers bruger den første uge til at vænne hopperne til trense og sadel.
De får derfor ikke en fair chance.
AD Pkt. 3: Der er forespørgsler ude ved Søren Hedegaard, Bruno Nielsen, og Nikolai
Kowalski. Michael Højgaard flytter til Seoul, så han er ikke aktuelt mere.
Det skal præciseres, at den ansvarlige træningsleder selv skal ride hingstene.
Der arbejdes på, at Nikolai Kowalski får hingstene i træning. Indsyning af hingstene fredag
d.30.august , afslutning d. 27.september.
Der foreslåes en stationsafprøvning for hopperne hos Bruno Nielsen. Indsyning foreslåes
d. fredag 13.september, afslutning d. 11.oktober.
AD Pkt. 4: Der var en fin opbakning fra ejer af ponyer, der var 24 ponyer tilmeldt.
Der skal være et katalog klar før, med billeder. Evt. video. Der er solgt ponyer.
Vi vil gerne lave salgsdag igen. Der skal ikke startes for tidlig. Der skal oplyses at det er
indendørs. Ponyerne bør måske vises to og to. Ponyforbund indviteres. Prisniveu oplyses,
og hvad kan ponyen oplyses. Der er stigende interesse på de ponyer, som har været
tilmeldt. Salgsdagen bør måske flyttes rundt i landet.

Der foreslåes en salgsdag ved Championatsfinalen i springning d.2.november i Ikast.
Daniel og Lene arbejder videre på dette.
AD Pkt. 5: Der er udstukket regler for springponyprogram i effteråret, og dem kan der ikke
fraviges fra, man kan ikke lave om på disse regler midt i forløbet. Vi skal rette os efter
disse regler.
Kay går igennem hopperne igen, og Louise går igennem hingstene igen, da de skal tastes
på Videncentret NU, og der er forvirring om kravene. Manual laves. Avlsledelsen
informeres.
AD Pkt. 6: Der er få tilmeldinger i Hjallerup, men til gengæld er der mange tilmeldt i Ikast,
samlet set en flot tilmelding. Dommere og testryttere er på plads. Testryttere er ikke på
plads på Toftegaarden endnu. Der er lukket for tilmeldinger til Ikast, de bliver henvist til
Hjallerup, eller Ikast i august.
AD Pkt. 7: Følskue , der er kommet en enkelt tilmelding.
AD Pkt. 8: Der har været en dialog mellem Videncenter og DRF, der er oplyst, at vi kan
undgå at dommerne skal betale skat af deres honorar som official.
Derfor er det ikke nødvendigt at lave en rideklub, men der vil kunne være en reklameværdi
i at være i en DSPRideklub.
Der er nye informationer , som gør, at vi aflyser generalforsamlingen, da der ikke er
fastlagt nogle klare informationer. Info på hjemmesiden og Facebook.
AD Pkt. 9: Michael Højgaard er fratrådt, da han flytter til udlandet. Der ønskes ikke flere
personer i Avlsledelsen, men at Avlsledelsen , hvis de har en specifik opgave, så kan søge
råd andetsteds til de eksakte opgaver.
AD Pkt. 10: Etisk kodeks er gennemgået, og revideret. Det lægges på hjemmesiden.
Der bør tilføjes, at hverken udstillere, tilskuere eller dommere ikke taler ondt eller
krænkende om andre personer eller andres ponyer. Der kan gives en advarsel til personer
som udøver dette til vores arrangementer eller i anden offentlig rum.
AD Pkt. 11: Hans: hvad betyder det for vores budget, at der ikke er så mange medlemmer
i år. Der er på nuværende tidspunkt en mindre negativ forskydning i det samlede
regnskab. Der er kommet invitation fra HesteLiv, som videresendes til Kasper, som
regionsrepræsentanten på Sjælland.
Per:Der er kun en hingsteholder, som har tegnet sponsorat i år.
Per og Daniel er i gang med at finde sponsorer til Championatet.
Daniel: Der er en forespørgsel på et spring , som Danish Agro måske vil sponsorere, mod
at det så skal være fast ved semi og finalerne i Championatet.
Hans og Conni: Skal der forsat være en konkurrence om Dagens Spring Hoppe og
Dagens Gangarts Hoppe. I år vil hopperne der er med til sadelkåring/1-dagsafprøvning
komme med i konkurrencen om denne titel.
Per: I forbindelse med Nordisk Mesterskab er de nordiske ponyforbund inviteret med til et
kort møde deroppe omkring avl og sport i de forskellige forbund.

AD Pkt. 12: Testryttere til kat. III ponyer . Kat. III ponyer bør måske ikke springes med
rytter til sadelkåring. De bør måske efter testrytters anbefaling kun blive løssprunget og så
redet i gangarter.
Der er lavet om på adgangen til Ridehestens Nyheds side, hvor de skal have betaling for,
at man kan se nyhederne. Derfor bør det måske tages stilling til, om vi fortsat skal have
vores salsponyer på deres hjemmeside.
Der er forespørgsel fra 4 personer, som er på Jordbrugsteknologiuddannelsen i Århus, om
de må stille nogle spørgsmål omkring foreningen. Vi svarer dem.
Næste møde i september, dato fastsættes senere.
Referent: Conni Lynge

