
DSP Bestyrelsesmøde 

Tilstede: John Villadsen , Hans Hedemand, Louise Østgaard Larsen,Pernille Lynge , 

Kasper Petersen, Lars Thomsen , Anett Bjerring Christensen og Conni Lynge. 

Afbud fra : Mette Sørensen 

Bestyrelsesmøde d.23.01.2016 kl. 9.30 hos John. 

Pkt.1: Siden sidst:  
 
Pkt.2: GF: Herunder regnskab, valg, kontingent, medlemsblad og ordfører 
 
Pkt.3: Medlemsmøde før GF: Indhold 
 
Pkt. 4: Hingstekåring 
 
Pkt.5: Æresmedlemmer:  
 
Pkt.6: Fællesmøde med avlsledelsen: avlsledelsens sammensætning, struktur og målsætning.  
(også punkter til fællesmøde, men syntes vi skal være forberedt) 
Omkring EU-ansøgninger  
 
Pkt.7: EVT 
 

 

 

Ad.Pkt. 1: Referat er godkendt. Louise og Hans har været med til møde på Landskontoret, 
der var en snak omkring nye styringssystemer. Der er eksempler på tilmeldingsmoduler til 
f.eks. kåringer. Der er også ny mailsystem i det styringsmodulet. Der er to systemer , 
Klubmodul og Conventus. Der kan spares meget tid for kassereren. Hans undersøger 
evt.pris på et af modulerne. 
Der er lavet en Facebook gruppe, for de forskellige forbund, med det formål at de 
forskellige forbund evt. kan lave noget sammen. Der var forslag om en fælles forsikring for 
alle forbund. Den har DSP tilmeldt sig. De nye pas-regler blev diskuteret.  
Mail modtaget fra Per Nielsen omkring nye tanker mht. stationsafprøvningen. Tiden er 
måske ikke til det lige nu, så længe, at der er så få dyr. Delkåringssystemet er brugt hos 
DV, de er gået fra det. Der er alt for meget administration. 
Omkring UVM , Rikke Carlé skal prøve at få kontakt til Tyskland omkring hele konceptet 
for at kunne deltage. John giver svar tilbage til bestyrelsen. 
Omkring EM for ponyer, John og Casper Cassøe har haft dialog der om. Der er oplæg 
omkring evt. opvisning , reklame m.m. John,Louise og Lars får et møde med Casper. 
Hingste Show Nord har inviteret DSP med til deres show igen, der vil blive mulighed for at 
få 4-5 hingste med. Conni er kontakt dertil. 
 

Ad.Pkt. 2: Regnskabet kommer ud med plus i år. Championatet mangler klasse-sponsor til 
de enkelte klasser. Hans vil godt stille op til bestyrelsen. 



Ordfører, emner høres ad. 
Kontingent , bestyrelsen foreslår, at vi nedsætter kontingent med 100 kr. hvis vi har 
medlemsbladet som et forslag, eller man helt sletter medlemsblad, og så nedsætter 
kontingentet med 200 kr , for 2017. Medlemsblad kan så erstattes af nyhedsbrev. 
 
Ad.Pkt. 3: Jesper Holst Hansen vil holde foredrag om hvordan de som dommere 
bedømmer til championater m.m.  Rettelser til avlsplanen.  

Ad.Pkt. 4: Hingstekåring, der er kommet tilmeldinger, håber på samme antal som sidste år. 
New Forest er med som sidste år. Dyrlægen er den samme, som sidste år. 

Ad.Pkt. 5: Der er ét emne.  

Ad.Pkt. 6: Der ønskes en person mere til avlsledelsen. 
Vores EU-ansøgninger er ikke blevet afsluttet, som de skal. Der foreslås en anden til dette 
job. 

Ad.Pkt. 7: Der er forslag om, at vi til generalforsamlingen kan få lavet et festudvalg til at stå 
for et jubilærumsarrangement i forbindelse med foreningens 40 års jubilærum. 
 

Referent Conni Lynge 

 

 

 


