DSP Bestyrelsesmøde 12.01.2013
Tilstede: Per Nielsen, Hans Hedemand, Lars Thomsen, Kay Walton, Daniel Seehagen,
Kasper Petersen og Conni Lynge.
Afbud: Anita Kjær Hansen, Louise Larsen.
( hvis man er forhindret i at komme, skal der gives besked til formanden)
Lørdag d. 12.01.2013 kl. 10.00 hos Per Nielsen
Pkt.1 Godkendelse af forrige referat.
Pkt.2 Siden sidst, herunder opfølgning på evaluering af stationsprøve.
Pkt.3 Generalforsamling, herunder regnskab, valg og forslag
Pkt.4 Hingstekåring
Pkt.5 Bordet rundt
Pkt.6 Fællesmøde med Avlsledelsen, Avlsledelsens fremtidige sammensætning, struktur
og målsætning
Pkt.7 Evt.

AD Pkt.1: Referat er godkendt og underskrevet.
AD Pkt.2: Per orienterer om evaluering af stationsafprøvningen. De forskellige
evalueringsskemaer fra ejerne er gennemgået, sammen med Nikolai Kowalski. Referat fra
evalueringen er desværre ikke kommet retur fra Nikolai Kowalski. Der har været for lidt
kommunikation mellem ansvarlig leder og ejerne om de berørte hingste. Der skal være
mere klare regler om kommunikation imellem ansvarlig og ejer.
Det er på ejers eget ansvar at sende en pony til stationsafprøvning.
Dommere opfordres til at deltage på Landsudvalgets Hestekonkres 2013, med henblik på
at få kursuset med Bjarne Nielsen omkring hestens bevægelsesmønster.
Per har talt med Lene fra New Forest. De har i New Forest fået konstateret en arvelig
gensygdom, som hedder Myotomi.
Der opfordres til medlemmerne, at de tegner OK benzinkort. Forenings-El er et af de
billigste i landet. Der laves PR derpå.
Tyskerne viser interesse for DSP’s ponyer.
AD Pkt.3: Dirigent foreslået, Lars spørger. Regnskabet er gennemgået, der er et rimelig
overskud i år. På valg i år er Louise Larsen, Lars Thomsen og Daniel Seehagen, og de
modtager alle genvalg.
Indsendt forslag drøftet. Avlsledelsen indrages. Forslagene hører hjemme i Avlsplanen og
Avlsledelse.
AD Pkt.4: Dyrlæge, måler og fotograf på plads.
To personer fra det engelske ponyforbund ønsker at overvære hingstekåringen, da de
gerne vil have DSP’s hingste på deres hingsteliste.
Der ønskes en rideklasse for de færdigkårede hingste, med henblik på fremvisning af dem.

Conni sender mail ud til hingsteejere, som har deres hingste tilmeldt på Hingstelisten 2012
og 2013.
DRF regler for doping er gældende under arrangementet.
AD Pkt.5: PR arbejder med hovedsponsorater.
Aktivitetsudvalget har haft møde nu her i januar, de vil gerne promovere Landsskuet i
Herning noget mere i år.Tur til Tyskland er foreslået. Fest om aftenen ved eliteskuet er
drøftet.
Hingsteshow på Sjælland d. 29.03.
Ærespræmier ved skuerne drøftet. Hans tager tilbud hjem.
Pernille Lynge bliver ansvarlig for bane ved løsspringningerne. Fotografen bør holde sig
bag linien hvor dommerne står. De står for baggrund til fotograferingen af hingstene ved
opstillingsbilledet.
Medlemstallet er flydende.
Der afholdes møde omkring videreudvikling i samarbejdet med de andre forbund hos Per i
februar.
Per foreslog at man holder en fest , hvor medlemmerne kan spise sammen.
Per har haft dialog med Landskontoret. Der er ikke samme tolkning af Faderskabskontrol.
Vi skal stadig have fuld afstamningskontrol på vores egne hingste. Søger man om brug af
en hingst fra udlandet, så gælder der de regler, som er gældende i det pågældende land.
Sportsudvalget har 30 dages stationsafprøvning for hopper på Vilhelmsborg i april på
plads.
Avlsudvalget arbejder med hoppekåringspladser.Hoppekåringsplads.I Hjallerup i juni, samt
Stutteri Toftegården på Sjælland i august er på plads.
AD Pkt.6: Springning ved championat for 4-års bør ikke være så svær.
AD Pkt.7: Intet.
Referent: Conni Lynge

