DSP Bestyrelsesmøde d. 11.11.11 kl. 18.00
Til stede: Hans Hedemand, Lars Thomsen, Daniel Seehagen, Per Nielsen, Conni Lynge, Anita Hansen og
Louise Østgaard Larsen
Pkt. 1: Godkendelse af referat
Pkt. 2: Siden sidst
Pkt. 3: Økonomi
Pkt. 4: Generalforsamling
Pkt. 5: Hjemmesiden
Pkt. 6: Kommende arrangementer
Pkt. 7: Status Projekt ”Visioner for fremtiden i Dansk Sports Ponyavl”
Ad: Pkt. 1: Referatet underskrevet.
Ad: Pkt. 2: Lars - aktivitetsudvalget: Skal have møde d. 12.11.11 angående næste års arrangementer.
Per og Daniel – PR udvalget: Havde møde i forbindelse med championatet. De vil forsøge at være bedre, til at
få holdt de planlagte møder. Har et ønske om et par medlemmer mere i udvalget. Rikke Carlé har givet til
kende, at hun gerne vil være med. Har lavet aftale med OK benzin og med ”ForeningsEl”. Udvalget holder
møde igen d. 14. eller 15. Januar.
Anita og Louise: Avlsledelsen – Bestyrelsen har besluttet, at avlsledelsen skal have samme struktur, som de
øvrige udvalg med en bestyrelsesrepræsentant og ansvarsområder. Det er vigtigt, at der er et medlem i
avlsledelsen, der har ansvaret for uddannelsen og dommerbesætningen til arrangementerne.
Anita: Søren Kirchhof havde meldt afbud om morgenen inden medlemsmødet på Sjælland. Den nye Avlsplan
blev diskuteret. Der skal vælges kandidat til redaktionsudvalget i det kommende medlemsblad – skal tages op
igen til telefonmødet i december.
Conni - Avlsudvalget: Proportionerne til hingstekåring er sendt til Ridehesten. Der skal findes et andet sted til
eksteriør hoppekåring i region Fyn / Sydjylland.
Louise - Sportsudvalget: Det er gået godt med championatet. Der skal laves noget PR arbejde i forhold til, at
der til næste år er 10 års jubilæum.
AD Pkt. 3: Økonomien ser positiv ud – vi har været gode til at holde omkostningerne nede.
AD Pkt. 4: Conni, Anita, Per og Hans er på valg – Alle vil gerne modtage genvalg. Middelfart Ridecenter er
bestilt.

AD Pkt. 5: Der er indhentet 3 tilbud på hjemmesider. Det ene tilbud er klart det mest favorable for DSP. Per
har fået mandat til at forhandle den endelige aftale.
AD Pkt. 6: Kommende arrangementer – er under de øvrige punkter.
AD Pkt. 7: Vi føler, vi er godt på vej – især på dressur pony siden. Vi er godt på vej i forhold til udvalgenes
selvstændighed og arbejdsopgaver. Men naturligvis kan vi stadig komme længere i forhold til ”det store skib,
der er sat i søen”.
Referent Louise Østgaard Larsen

