DSP Bestyrelsesmøde 10.03.11
Tilstede: Per Nielsen, Jørn Jarlholm, Lars Thomsen, Conni Lynge, Hans Hedemand og Louise
Østgaard Larsen
Pkt. 1: Godkendelse af referat
Pkt. 2: Konstituering
Pkt. 3: Hingstekåring
Pkt. 4: Stormøde med avlsledelse
Pkt. 5: Økonomi
Pkt. 6: Samarbejdsaftaler med Ridehesten og Freka
Pkt. 7: Evt.
AD Pkt. 1: Referatet er godkendt.
AD Pkt. 2: Formand: Anita. Næstformand: Per. Kasserer: Hans. Sekretær: Louise –
sekretæren laver fremover mødeindkaldelse – bestyrelsen skal skrive punkter til
bestyrelsesmøder senest 10 dage før. Avlsudvalg: Conni. Sportsudvalg: Louise
Aktivitetsudvalg: Lars. PR Udvalg: Jørn.
AD Pkt. 3: Hingstekåring: Bestyrelsen foreslår at proceduren bliver ændret, så hingstene først
løsspringes – Dem, der skal rides (springning først) – mønstring på trekant og løs og derefter
1. frasortering – fast bund – evt. mønstres en omgang i trav i hallen, herefter oprangering og
tildeling af avlsgodkendelse. Godt med bånd på barrieren. Der skal ikke være bånd til fløjen i 3
årsholdet.
AD Pkt: 4. Avlsledelsen mødes kl. 9 – Bestyrelsen fra 10-14 – senest kl. 14.30, da hingsten
Bomgaardens Dicaprio skal hjemmekåres om eftermiddagen. Hans bestiller lokalet. Hans
undersøger med frokost. Lars tager øl/sodavand. Louise tager kaffe og rundstykker med,
Conni bager kage.
1: Skal alle hingstene have medalje? - og skal alle kåres?

– Måske vi skulle finde en anden model for endelig kåring – evt. på et senere tidspunkt?
2: Skal vi fortsat teste vores nykårede hingste for CA?
3: Hvad med de udenlandske hingste?
4: Skal 3 års hingsten Hero have pokalen udleveret?
5: Godkendelse af afstaminger – regler fra EU godkendte avlsforbund.
6: Stationsfprøvning – procedure – forskel på 3 - og 4 års og ældre hingste?
AD: Pkt. 5: Pr. Udvalget er i gang med at finde emner til sponsorater. Vi skal overveje, hvor vi
kan spare. Der er fjernet én hoppekåringsplads på en hverdag(Ikast).
AD: Pkt. 6: Freka – der skal købes for min 300,-. Dækkener og underlag laves efterhånden
som bestillingerne kommer ind – DSP tøj er vores lager. Aftalen genforhandles hver 2. år.
Ridehesten – vi har 1-2 sider + 1-2 side ved arrangementer. Der var opfordring til at lave en
leder til generalforsamlingen. Vi er på nuværende tidspunkt ikke på det antal blade som aftalen
med Wiegaarden lyder på – Hans vil tale med Wiegaarden.
AD Pkt. 7: Bestyrelsen vil gerne have referater fra avlsledelsen pr. mail. Championatet er ikke
godkendt ved alle distrikter – Alle ponyavlsforbund under Videnscenter for landbrug er
inviteret.
Næste møde: 16. juni kl. 18.00 – 21.00 hos Per N
Referent Louise Østgaard Larsen

