Bestyrelsesmøde DSP d. 17.02.11
Pkt. 1 Konstituering
Pkt. 2 Fordeling af udvalgsposter
Pkt. 3 Medieansvarlig
Pkt. 4 Hingstekåring
Pkt. 5 Samarbejde med de andre avlsforbund
Pkt. 6 Fællesmøde med avlsledelsen
Tilstede: Per Nielsen, Daniel Seehagen, Lars Thomsen, Hans Hedemand, Kay Walton, Conni Lynge og Louise
Østgaard Larsen.

Referatet fra d. 11.11.11 er godkendt. Conni sætter det på hjemmesiden. Suppleanterne inviteres
fremover til bestyrelsesmøde.
AD pkt. 1. Per Nielsen - Formand. Louise Østgaard Larsen - Næstformand. Hans Hedemand - Kasserer.
Sekretær blev Conni Lynge.
AD pkt. 2. Avlsudvalget: Conni Lynge. Sportsudvalget: Louise Østgaard Larsen championatet – Kay Walton
rideafprøvninger (én dags / sadelkåring og stationsafprøvning)- dommerbemanding er hos avlsledelsen. PR
udvalg: Daniel og Per. Louise fortsætter som repræsentant i avlsledelsen. Aktivitetsudvalget: Lars Thomsen.
Repræsentanter på Landscentret er Per og Louise
AD pkt. 3 Medlemmer har forespurgt om det er muligt at have kontingent uden blad. Nogle medlemmer får
bladene vi landboforeningerne. Hans har skrevet til Hestemagasinet.
Der har været forespørgsel om senior O/67 kan være medlemmer uden stemmeret. Junior medlemskab
hedder fremover junior/senior medlemskab.
Det er nu muligt at printe ud fra hjemmesiden i et printervenligt format.
Conni er fremover meddeler til bladet og opdatering af hjemmesiden. Anette Nielsen deltager fortsat i
arbejdet med hjemmesiden.
Bestyrelsen ønsker at Anita Hansen fortsætter i Hestemagasinets redaktionsudvalg. Per snakker med Anita.
AD pkt. 4 Kataloget er klar til hjemmesiden. Dommerbemanding på DSP er: Else Libach, Louise Østgaard
Larsen og Poul Gravgaard. Der er tilmeldt 22 hingste for DSP, 4 new forrest og 2 connemare. Det har været
lidt et puslespil at få tidsplanen til at gå op. Avlsledelsen har ikke fået bestilt de dommere der var aftalt.
Der skal aftales til fællesmødet hvor lang inden avlsudvalget skal have tilbagemelding på
dommerbemanding. Kay snakker med Conni om at filme, så det kommer på live. Foto2U kommer og
fotograferer. Der bliver lavet opstillingsplads i ridehuset. Dyrlæge Niels Tellerup er bestilt.

AD pkt. 5 Per, Conni, Louise og formentlig Lars Thomsen deltager i fælles mødet d. 24. februar på
landscentret.
AD pkt. 6 Fællesmøde med avlsledelsen d. 14. april kl. 13.00 i Kjellerup. Der er frokost inden.
Springhesteprogram – hvordan skal det foregå i praksis. Alle hoppestambøger og hingstekåringer skal
gennemgåes. Hvordan i forhold til rideresultater.
Opdeling af SFR (forslag fra GF)
Føl, der ikke er født ind i hovedafsnittet kan der ændres på regelsættet, så de kan deltage til eliteskuet??.
Gennemgang af årshjul.
Hvordan går det med den nye struktur i avlsledelsen.
Skal hingstene være afstamnings kontrolleret inden kåring??.
Evt.
Hans har fået en forespørgsel ved deltagelse i Landsfinalerne d. 30. juni og 1. juli. Kay vender tilbage til
Bettina Langhoff.
Desuden opfordring fra Landbrugsmessen Gl. Estrup d. 2.-3. juni. Conni sætter det på kalenderen.
Opfordring fra Lars om at overveje vores mail korrespondance. Kan noget evt. vente til næste møde.
Der mangler referat fra telefonmødet. Per laver kort resume og sender rundt.
Der har været usikkerhed fra hingsteholderne i forhold til de nye stutteripakker. Per sender brev ud til de
enkelte hingsteholdere med eksempler.
Vi har fået invitation til GF hos Hippologisk selskab.
Næste møde:
14/4 kl. 10.00-12.00
Referent Louise Østgaard Larsen

