DSP Bestyrelsesmøde 21.02.2014

Tilstede: Hans hedemand, Lars Thomsen, John Villadsen, Linda Eghoff, Daniel Seehagen,
Kasper Petersen, Anett Bjerring Christensen og Conni Lynge.
Afbud: Louise Østgaard Larsen
Bestyrelsesmøde d.21.02.2014 hos John

Dagsorden :
Pkt.1 Konstituering af bestyrelse og uddeling af de forskellige ansvarsområder.
Pkt.2 Godkendelse af forrige referat.
Pkt.3 Generalforsamlingen
Pkt.4 Hingstekåring
Pkt.5 Hoppekåringerne
Pkt.6 Stationsafprøvninger
Pkt.7 Championatspoint-lister -Sjælland
Pkt.8 EU-ansøgninger og Stambogsudvalg
Pkt.9 Bordet rundt
Pkt.10 Evt.

Ad.Pkt. 1
Louise vil gerne beholde de poster, som hun havde sidste år.
Daniel beholder posten i PR/Markedsføring. Salgsdag
Hans beholder sine poster som kasserer, medlemsliste, postliste, samt forhandling af tøj.
Info-mailen henføres også til Hans. Hans er kontakt til hestemagasinet.
Conni beholder sine poster fra sidste år i Avlsudvalget
Lars beholder sine poster fra sidste år i Aktivitetsudvalget.

Linda står for stationsafprøvninger, sadelkåring og 1-dagsafprøvninger,
dog tilgår tilmeldingerne Conni.
John bliver ny formand , han vil have kontakt til Videncenteret, samt Samarbejde med
andre forbund.
Suppleanterne skal sættes på hjemmesiden, med deres ansvarsområder.
Kasper, samarbejde med andre forbund og Hingsteshow Sjælland
Anett, med i Aktivitetsudvalget

Per Nielsen beholder posterne med Stambogsudvalget og EU-ansøgninger.
Conni spørger Anette Nielsen , om Dana-Web adressen skal forblive hos dem, ligeledes
om de to nye mailadresser til Linda og John.
Ad.Pkt. 2:
Referat er godkendt.
Ad.Pkt.3:
Det er besluttet at forbundet fremover ikke skal betale for bespisningen på
generalforsamlingen.
Der var et pænt fremmøde af medlemmer.
Springponyprogrammet blev diskuteret igen. Avlsledelsen skal kikke på det igen.
Ad.Pkt 4:
Hingstekåringen afholdes i år sammen med NF. Vi starter i år med dyrlæge og måling ,
sådan at det er færdig inden hingstene går til løsspringning. Kasper har musik med.
Christina B.Lund og Anette Nielsen er med som speakere. De koordinerer selv, hvornår de
vil være på.
Lars har styr på hjælperne. Hans står for at få det økonomiske i kåringsdelen delt imellem
de to forbund.
Ad.Pkt 5:
Hopperkåringerne er lagt med en i Nordjylland, samt en i Sønderjylland i juni måned , en
på Sjælland i august , sammen med følskuet lige som sidste år.

Ad. Pkt: 6
Linda bestiller testrytter, samt evt. springdommer til de tre hoppekåringspladser, til de
hopper , som skal gå sadelkåring og 1-dags afprøvning. Stationsafprøvning for hopper i
foråret , Linda spørger på pris hos Bruno Nielsen i Ringkøbing, samt pris på
stationsafprøvning i efteråret. Louise har sendt tilbud fra Finstrupgaard. Hans afventer
priser fra begge steder.
Ad.Pkt 7:
Regionen på Sjælland har forslag om, at der startes en championatspointliste, som forsøg
på Sjælland. Der kan indberettes stævneresultater, og så vil der blive ført en
championatsliste med de samlede point, derefter sendes de en gang i kvartalet til
webmaster. Der vil så en gang om året blive uddelt en præmie samt roset til vinder i hver
kategori. Point bør opdeles efter stævnets sværhedsgrad . Linda og Kasper går videre
med dette projekt.
Ad.Pkt 8:
Per Nielsen ,Louise Ø. Larsen og Jens Ole Sørensen fortsætter i stambogsudvalg. EUansøgninger sendes stadig til Per Nielsen.
Ad Pkt. 9:
Ang. interne mail, det kan være omkring personfølsomme emner. Det der nævnes i
referater må offentliggøres, andet holdes inden for bestyrelsen .
Hans:, der er meget besvær med at medlemmer ,som ikke ønsker medlemskab, som
enten ikke betaler, eller ikke melder sig ud. Der er foreslået et passivt medlemskab. Måske
kan vi holde på flere medlemmer, da mange måske vil blive , hvis kontingentet er mindre ,
når ikke man f.eks. er udstiller mere.
Priser på medaljer opnået i springning og dressur , hvis den afhentes på stævnepladsen ,
betales der 125 kr. Hvis den skal eftersendes, skal der fremtidig betales 150 kr. Rettes til
på hjemmsiden.
Regionsmødet d. 26.04. Hans booker på Vilhelmsborg.
Eliteskuet afholdes d. 30.08. i Ikast.
Hingstedag på Sjælland, kliché derfra sættes i DSP’s Hingstekåringskatalog, mod at der
sættes en kliché i Hingsteshow Sjællands katalog. Anette Nielsen spørges, om hun har
den endnu , som de har brugt til Championaterne.
Sadelunderlag og fleecedækkener, som ligger hos Per og Anette, de skal op til Conni, som
så kan tage dem med til kåringerne. Printer skal op til Conni:
Ang. ærespræmier ved hingstekåringen, der er bånd og dækken til de to Årets Hingste.
Salgsdag på Sjælland flyttes til den første weekend i juni, lørdag d. 7.juni. Sted kommer
senere.

Championatsdatoer er nu fastlagt.
31.08. Ikast
13.09 i Haslev
14.09. Finstrupgaard
04.10. Randers
24-26.10. Semi og Finaler i dressur
7-9.11. Semi og Finaler i spring.

Referent Conni Lynge

