
DSP Bestyrelsesmøde 24.03.2013 
 

Tilstede: Per Nielsen, Louise Larsen, Hans Hedemand, Lars Thomsen, Kay Walton, 

Daniel Seehagen, Lene Gadgaard og Conni Lynge. 

Afbud: Kasper Petersen 

( hvis man er forhindret i at komme, skal der gives besked til formanden) 

 
Søndag d. 24.03.2013  kl. 10.00  hos Per Nielsen 
 
Dagsorden : 
 

Pkt.1 Godkendelse af forrige referat. Konstituering af bestyrelsen 
Pkt.2 Generalforsamlingen 
Pkt.3 Medlemmer 
Pkt.4 Evaluering af Hingstekåring 
Pkt.5 Stationsprøve, hingste og hopper 
Pkt.6 Hoppekåringerne   
Pkt.7 Bordet rundt 
Pkt.8 Avlsledelsens sammensætning og arbejdsopgaver 
Pkt.9 Evt. 
 
AD Pkt.1:  
Referat er godkendt.  
Bestyrelsen er konstitueret, og fortsætter som forrige år. 
 
AD Pkt.2:  
En god generalforsamling. Mange gode emner. Konstruktiv kritik. 
Kun punkter til vedtægtsændringer skal på hjemmesiden. Punkter til ændringer i 
Avlsplanen m.m. offentliggøres ikke, men kan tages op på dagen.  
 
AD Pkt.3: 
Medlemstallet  er faldende pt. Medlemmer melder sig ud, da de ikke vil/har noget at 
fremstille i år, og vil spare kontingent. Der er færre bedækninger, deraf færre dyr til 
fremstilling. 
Der foreslås, at der til næste års GF skal være et forslag om Passiv medlemskab. 
 
AD Pkt.4: 
Der har været en fin tilslutning. Arrangementet kørte fint efter planen. Hingstekåringen 
fastholdes i første weekend i marts. Ang. fotograf, Kaj kontaktes ang. fotografering. 
Der bør ikke være andre professionelle fotografer. Dette bør skrives i kataloget. 
På fastbund, dommerne bør stå i den modsatte ende. Så skal hingstene løbe op af bakke , 
i stedet for ned af bakke. Bunden er ujævn i hallen. Per oplyser, at der er købt ny harve. 
Der var stor ros omkring arrangementets afvikling. 
Cafeteriet var ikke helt klar. Der var for lidt mad, for hurtig udsolgt. 
 
 



AD Pkt.5: 
Der er tilmeldt 7 hopper til indsyning på Vilhelmsborg. Der startes kl.10. 
Conni kontakter Poul Graugaard som dommer ved afslutningen. 
Pris for afslutningsdagen skal være den samme ved alle 30-dages stationsafprøvningen. 
Pris for opstaldningen og tilridningsdelen er afhængigt af stedet. 
Der er ikke fundet et egnet sted på Sjælland  
Louise spørger Rikke Lenskjold , ang. testrytter. 
Louise er eksteriørdommer, Conni spørger Poul Graugaard ang. 
eksteriørdommer/springdommer. 
Når ponyen indsynes, så skal der underskrives en kontrakt fra ejer. 
Stationsafprøvning af hingstene. Bud på flere forskellige steder. 
Michael Højgaard, Bruno Nielsen, Nikolaj Kowalski foreslået. 
Per har været til møde omkring 1-dags stationsafprøvning af hingste i LU-regi på 
Vilhelmsborg.  
Det kan måske kobles sammen med DSP, sådan at hingstene kan møde ind der i 30 
dage. Det kan laves til samme opstaldningspris/ridning som stationsafprøvningen for 
hopperne i april 
Der er indsyning d.23.august, hvis det bliver valgt. Prøve d.21.sep. 
Louise spørger Nikolaj om evt. pris, Kay spørger Bruno Nielsen om evt. pris. 
 
AD Pkt.6: 
Conni, Kay og Louise sørger for dommere til hoppekåringen. 
De første hopper er tilmeldt. 
 
AD Pkt.7:  
Aktivitetsudvalget har et ønske om at regionerne Midtjylland og Sydjylland lægges 
sammen. 
Det er besluttet at der fremadrettet vil være 3 regioner. Nordjylland vil benævnes Region 1 
Sydjylland /Fyn / Midtjylland  benævnes Region 2, Sjælland benævnes Region 3. 
Avlsledelsen , 
Gebyr for EU-ansøgning bør sættes ned i folingsåret. Hans finder ud af, hvad 
Landsudvalget tager. 
Sportsudvalget, Louise har ikke svar endnu omkring om  stævnepladserne er godkendt fra 
DRF, samt datoerne derfor. DRF portalen skal rettes til, sådan at championatsresultaterne 
er korrekte både med ridekarakterer og gangartskarakterer. 
PR udvalget, Daniel har stået for at der bliver lavet en DSP-salgsdag d. 25.maj i Rødekro. 
Der vil blive lavet PR derfor både i flere forskellige danske medier, samt i flere tyske 
medier. Der er delt 25 flyers i Holland. 30 flyers er delt ud i Nordtyskland. 
Per orienterer omkring samarbejdet med andre forbund. Der er desværre ikke særlig stor 
tilslutning, så der opfordres til, at alle der måtte have et forslag om fælles arrangementer 
henvender sig til Per. Det kan være foredrag og meget andet. Der er mange forskellige 
holdninger fra de andre forbund. Omkring henvendelse til DRF omkring uddannelse af 
vores ungponyer. Dressurudvalget i DRF er inde over. Per skal mødes med flere udvalg 
ind under DRF. Der arbejdes på, at voksne kan starte de yngre ponyer til stævner. 
Stemning for man går ind og sponserer www.ponydressur.dk. og giver pokal dertil. 
Ponyryttere kan stadig ansøge om et sponsorat. 
Tanya Pineda har henvendt sig til Per, ang. sponsorat fra Alm. Brand. Tanya arbejder 
videre med dette. 

http://www.ponydressur.dk/


Kay, de engelske gæster ved hingstekåring var meget tilfredse med deres besøg, og har 
inviteret repræsentanter fra DSP’s bestyrelse til deres årlige show/kåringsdage i oktober. 
Hans tager over til HingsteShowSjælland, sammen med Lars og Daniel. 
Hans har fået overdraget uniformer fra Varde Garden, som kan bruges til evt. 
showindslag. 
DSP’s præmier er hjemkøbt. Der er købt karafler, glas i sæt at 4 stk, lyslanterner, og de vil 
blive indgraveret med DSP logo  
Conni, der er ikke så mange hingste tilmeldt Hingstelisten i år. Den første tilmelding til 
hoppekåring i sommer er kommet nu. Følskuer skal i år afvikles på trekantsbane. 
Lars, der bør gøres lidt mere for de, som er klassesponsor ved championatsfinalerne. 
Per, Freka har henvendt sig omkring vores varesortiment. Der er kommet meget nyt. 
Region 1(Sjælland) er bevilliget to jakker med DSP logo, ligeledes to til region 2 
(Midtjylland), de er til racerepræsentanter ved de større skuer i Roskilde og Herning etc. 
 
AD Pkt.8: 
Referatet fra Avlsledelsens møde d. 5.2.13 gennemgået. 
Der arbejdes på at lave en revideret målsætning for Avlsledelsen. 
 
AD Pkt.9:  
Etisk kodeks laves færdig. Louise og Hans har et gammelt oplæg, som laves færdig.  
DRF kræver betaling for brug af DRF Live, og DSP er medlem.  
 
Næste møde 8.juni 
 
 
Referent   Conni Lynge 


