DSP Bestyrelsesmøde 11.01.2014

Tilstede: Per Nielsen, Louise Larsen, Lars Thomsen, Kay Walton, Daniel Seehagen,
Kasper Petersen og Conni Lynge.
Afbud: Hans Hedemand, Lene Gadgaard
Bestyrelsesmøde d.11.01.14 kl.10 hos Per

Dagsorden :
Pkt.1 Godkendelse af forrige referat.
Pkt.2 Siden sidst
Pkt.3 Generalforsamling
Pkt.4 Udvalg
Pkt.5 Hingstekåring
Pkt.6 Æresmedlemmer
Pkt.7 Medlemsmøde
Pkt.8 Bordet rundt fra de forskellige udvalg
Pkt.9 Fællesmøde med Avlsledelsen
Pkt.10 Evt.
AD Pkt. 1: Referat godkendt og underskrevet.
AD Pkt. 2: Der har været Landsudvalgsmøde, der er gjort et godt stykke arbejde med
DRF, nu kan avlsforbund under LU sidestilles med rideklubberne i forhold til at købe brug
af adgang til stævnesystemet og LIVE - der kan ansøges om at afholde R stævner
Hestemagasinet, der er lavet en ny 1-årig aftale, hvor vi har tre faste sider, samt artikler tre
gange årligt uden for DSP’s faste sider.
Revision omkring den nye Hestelov, der er ikke sket noget i Justitsministeriet endnu.
Der sendes en samlet udtalelse fra LU til Justitsministeriet.
Jørgen Finderup har fremlagt et forslag til fælles arrangementer i år, prismæssigt kan de
ikke være med. Der arbejdes videre på dette tiltag.
Stambogsudvalget oplyser, at der er en lille nedgang på 8-10 % i bedækninger.
AD Pkt. 3: Regnskabet ser fint ud. Medlemstallet er faldet, men det er generelt ved de
fleste forbund. Kontingent foreslås uændret. Ordstyrer foreslået.
Ændringer på vedtægterne på Avlsfondsuddeling er gennemgået.
Foreningen er i år vært ved generalforsamlingen.
AD Pkt. 4: Der opfordres til medlemmerne, at de gerne må melde sig til at være en del af
udvalgene.

AD Pkt. 5: Er taget under punkt 8.
AD Pkt. 6: Der er forslag på tre personer. Der sendes invitation.
AD Pkt. 7:Evt. sponsorer og organisationsplan. Rettelser til Avlsplanen, derunder
Springponyprogrammet.
AD Pkt. 8: Avlsudvalget: Omkring hingstekåringen, så har NF henvendt sig til os, og de er
selvfølgelig velkommen. Dommere er på plads. Dyrlæge er på plads.
Omkring hoppekåring, kåringen i Nordjylland vil blive på Finstrupgaard. Sjælland vil blive
på Stengaard i Haslev. Sydjylland/Fyn er ikke fastlagt. Der er begyndt forespørgsler på
stationsafprøvningerne for hopper. Positivt.
Sportsudvalget, der evalueres på championaterne. Programmer skal revideres.
Aktivitetsudvalget, der arbejdes pt. på afholdelse af et kursus af en professionel for ryttere,
som kan tilmelde sig, og få undervisning.
PR, der arbejdes med større sponsorat fra et forsikringsselskab.
AD Pkt. 9: Bestyrelsen mener, at det er vigtigt, at Avlsledelsen ser på strukturen på
hingsteafprøvningssystemet. Sundhedsprogrammet er der ikke fulgt op på. Linier
bedømmelse.
I forbindelse med forbesigtigelse af hingstene på Sjælland er der modtaget en evaluering
fra udstillerne. Louise og Else svarer udstiller.
AD Pkt. 10: Kasper har stillet forslag om, at opdrættermedaljer også uddeles til ejer.
Referent Conni Lynge

