
 DSP Bestyrelsesmøde 02.07.11 
 

Tilstede: Per N, Anita H, Conni L, Jørn J og Hans H  

Afbud: Louise L og Lars T. 

 

1 Godkendelse af referat og dagsorden. 

2: Økonomi 

3:Opfølgning på CA: se mail fra Conni. Anita tager kontakt til Søren inden møde.  

4: Evaluering af hoppekåring 

5: Opfølgning på udvalgene 

6: Kommende arrangementer: følskuer, sadelkåring, championater 

7: Åben for tilføjelser 

8: Evt. 

AD Pkt.1: Referat er godkendt 
 
AD Pkt.2 : Hans ajour med regnskab. Hingstekåring og hoppekåring med overskud. Antal af medlemmer faldet 
med ca. 100 på årsbasis. Aftale med Ridehesten omtalt, forslag på anden form for medlemsblad. Godt salg i 
DSP’s salgsartikler ifm. Hoppekåringen. Der er ingen fast aftale med Freka endnu. Per tager prøver med på 
nye jakker til næste møde. Deltagelse ved Hingstekåringen i Herning for dyr. Besluttet ingen stand i 2012. 
Forespørgsel på stand ved JBK i Odense i stedet til næste år. Per tager kontakt til arrangør. 
 
AD Pkt.3: Anita har haft kontakt til Søren ang. manglende dokumentation på de hingste, som har været med i 
hans projekt. Søren fremskaffer dem fra USA. CA-resultater skal være synlige på Heste Data. Anita kontakter 
Maiken Holm. Iflg. Søren er ca. 16 % af de testede DSP-ponyer bærer af CA, hvorimod OX ligger på 26 %. 
Søren har i øvrigt fået ”udmærkelse” på sit projekt om CA. Projektet er pt. frigivet i Tyskland og USA. CA-test 
fra Tyskland skal undersøges, om de er ok fra USA. 
 
AD Pkt. 4: Samme antal tilmeldte hopper som sidste år, fordelt på tre kåringspladser i år. Ros til dommerne. 
Positive tilbagemeldinger om nye dommerelever. Avlsledelsen skal sætte dommerstab ved de forskellige 
arrangementer. Ved evt. afbud skal dommer eller avlsledelsen selv finde stedfortræder. Dommere ved følskue 
,eliteskue og senkåring skal avlsledelsen komme med forslag på nu. Ole Dall komtaktes evt. mht. til Eliteskuet. 
Conni kontakter avlsledelsen. 
Web-tv til Eliteskuet, Conni kontakter Connie Søgaard. 
 
AD Pkt. 5: Aktivitetsudvalget: Desværre for få  tilmeldinger til det nye tiltag, Summer Camp. Svært at skaffe 
hjælpere til hoppekåringen på Sjælland. 
Pr. udvalg: sponsorer skal prioriteres. Peter har meldt sig ud af udvalget. Tanya Pineda tovholder på 
undersøgelse af medlemsnedgang. Verden i Tyskland har forespørgsel på DSP-NF-DA showet fra Roskilde 
Dyrskue. Rigtig god respons. Der bør sælges tøj m.m hvor DSP også har en stand ved større skuer. Udvalget 
ønsker en ”Brevkasse” på hjemmesiden, hvor et panel kan svare på medlemmers spørgsmål. Jørn indkalder til 
møde i Pr.udvalg ang. sponsorer. 
 



AD Pkt. 6: Sadelkåring på Sjælland pt. fem tilmeldinger, en i Ikast. Følskue, ny mønstringsmetode, brug evt. 
Else’s begrundelse for det nye tiltag på hjemmesiden. Artiklen fra Ridehesten sidste år fra følskuerunden. 
Championatet, der er i år indbudt alle ponyavlsforbund under Videncenter for Landbrug. Positiv modtaget fra 
inviterede. Er det kommunikeret ud til de forskellige forbund. Pressemeddelelse sendes ud til Ridehesten, 
Heste-Nettet m.fl. Hingsteholdere efterspørger brev ang. stationsprøven på hingstene. Per kontakter Louise 
 
AD Pkt. 7: Medlemsmøde på Sjælland d.19.november.Søren inviteres til kort indlæg om CA. Orientering om 
nye tiltag i Avlsplanen. Værdi af forædlerbold. Medlemsmøde i Jylland d. 20.november , Orientering om nye 
tiltag i Avlsplanen. Værdi af forædlerbold. Sted for afholdelse af møderne fastsættes senere. 
 
AD Pkt 8 : Anita skriver leder til Ridehestens august nr. Hvor skal Generalforsamling 2012 afholdes? 
Hoppekåring og Følskue pladser i Jylland ligges mere centralt ift. kun to skuepladser. 
Foreningen er nu Virksomhedsregistreret.  
 
Næste møde afholdes 16.09.11 hos Louise 
 
                                                                                                                                    Referent : Conni Lynge 
 
 
 


