DSP Bestyrelsesmøde 14.05.2015

Tilstede: John Villadsen , Hans Hedemand, Louise Østgaard Larsen,Pernille Lynge , Anett
Bjerring Christensen, Mette Sørensen og Conni Lynge.
Afbud fra : Kasper Petersen, Lars Thomsen
Bestyrelsesmøde d.14.05.2015 kl. 16.00 hos John.
Pkt.1 Godkendelse af forrige referat.
Pkt.2 Økonomi
Pkt.3 Stationsafprøvning
Pkt.4 Hoppekåring og Følskuer
Pkt.5 DSP Sportsfond
Pkt.6 Kursus omkring klargøring til sadelkåring/championat
Pkt.7 Sponsorater 2015
Pkt.8 Ærespræmier og dækkener
Pkt.9 Nordisk Baltic Cup Dressage
Pkt.10: Bordet rundt
Pkt.11: Evt.
Ad.Pkt. 1: Ingen referat til godkendelse
Ad.Pkt. 2: Ikke stor aktivitet pt. Ca 200 medlemmer . Regnskabet ser fint ud.
Betalingssystemmer undersøges , ift. SEGES bl.a. samt championater.
Ad.Pkt. 3: Stationsafprøvningen i maj blev desværre aflyst, da der kun blev tilmeldt tre
hopper, som derfor er blevet tilbudt at starte til august, sammen med hingsten.
Sabrina Hesselhede undersøger tid og pris på Sjælland.
Stationsafprøvning for hingstene er stadig hos Nikolai Kowalski. Der undersøges , om det
evt. kan holdes sammen med NF.
Ad.Pkt. 4: Flere forespørgsler fra hoppejere. Følskuerne lægges først på dagen, så
chipmærker kan bestilles.
Ad.Pkt. 5: Vi afventer til Kasper er med til møde, da vi ønsker en gennemgang af forslag.
Tages med til næste møde.
Ad.Pkt. 6: Der vil blive afholdt klargøringskursus d. 11.juli hos Mitzi Mortensen i Brande,
hvor man vil få indsigt i, hvordan en hoppe skal klargøres til sadelkåring og evt.
championat.
Ad.Pkt. 7: Lene Fibæk har fået tilsagn om sponsorat fra Equsana på 15.000 kr til
championatet, samt ærespræmier til kåringerne.
PR-udvalg undersøger hos bankinstitutter om evt. sponsorat.
DSP er sponsor ved NM i Pony Dressur i Ålborg med 10 stk DSP-underlag, Millitary får 4
stk sadelunderlag. Der har ikke været rettet henvendelse fra springning.

Pernille Arentoft, Stutteri Asserholt vil gerne sponsorere sit hingsteføl efter Calimero til
vinderen af Kat.3 til DM i springning. Det er et fint forslag, Hun skal rette henvendelse til
stævnearrangør.
Ad.Pkt. 8: Ærespræmier til kåringer, Conni laver en oversigt på, hvad der skal bruges.
Louise og Pernille undersøger priser på leverance af dækkener.
John vender tilbage til PR udvalget med, hvad Equsana kommer med af ærespræmier.
Hans undersøger emner til brug til ærespræmier med DSP-logoer.
Ad.Pkt. 9: DSP passer stalden, DSP- giver de ti underlag, som er nævnt ovenfor. DSP får
30 min til opvisning med DSP-ponyer. Der bliver standplads, samt to sider i katalog, som
sendes ud til ryttere m.m. Sættes ligeledes på hjemmesiden.
Lars sørger for hjælperne i stalden. Der er brug for 3 hjælpere pr. hold.9 personer pr.
døgn. Skurvogn, bad og toiletvogn til rådighed.
Dressurponyer og springponyer inviteres. Ryttere vil få udleveret to frokostbilletter.
Ad.Pkt. 10: Resultater, man kan sende et stykke til Conni, hvis man gerne vil have et
stykke i bladet eller på hjemmesiden omkring sin pony.
Hans har skaffet ny pokal til Årets Springhoppe, da den ikke kan findes.
Louise orienterer om, at alle kategorier/ ponyer kommer til at gå på lang bane i finalen i
dressur til Championatet.
John, der er stor tilslutning til de store dyrskuer. 14 tilmeldte i Roskilde og Odense. 14 er
tilmeldt i Herning, flere fra showet er med i udstilling også.
Referent Conni Lynge.

