Referat fra bestyrelsesmøde i Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark
søndag d. 11.8.19 Slagelse Transportcenter
Deltagere: Lene, Susanne, Angelica, Karen, Line, Joan og Tina.

1. Godkende sidste referat
Revidere referatet fra sidst så det er klar til hjemmeside.
2. Siden sidst, bordet rundt
Der er et flow af nye medlemmer pt >200. Blanket til intromedlemmer skal
rettes, så den ikke sendes til Margit.
Vi skal annoncere efter en ny racerep. til Sønderjyske Fællesskue.
Nyreviderede love og regler er nu lagt ind.
Der er problemer med Horsens dyrskue – der er udstillet ponyer, som ikke er
korrekt registreret og føl + bedækninger der heller ikke er registreret.
Dyrskuets bestyrelse kontaktes i forhold til kontrol at udstillingsreglerne.
Skal vi specificere hvem der får præmier/medaljer?
Der er givet afslag på at få en vallak med til reduceret pris, efter aftale med
os. M&M er ikke helt tilfredse med at de ikke får ærespræmie til SH, men der
er tidligere besluttet, at vi udvælger de skuer der skal have.
Joan ønsker ikke længere at arrangere SH.
Bestyrelsesmedlemmer deltager til SH – Tina er back-up for Line og
materialprøve i Midtjylland, hvis der kommer tilmeldinger.
Kerstin spørger om vi vil co-købe nogle vandtætte skriveunderlag. Pris ca 170
kr pr. stk. Vi takker nej.
3. Økonomi
Kassebeholdningen er ca. 200.000 – hoppekåringen gav et lille overskud.

4. Evaluering af hoppekåring
God weekend, god stemning, glade medlemmer, gode ensartede
bedømmelser, alle omstillede hopper fik bedre kåringer, vi skal spare hvor vi
kan f.eks. honorar til målere, vurderes fra gang til gang. Vi skal huske at lave
aftale om hvilken forplejning vi skal have på Kallehavegård. Jørgen skal
fremover skrive beskrivelsen på dansk. Brugtbixen var en succes – gentages til
hingstekåringen. Vi søger efter lidt flere frivillige til at hjælpe med det.
Tænder og bid kontrolleres på fast bund, der skal ikke diskuteres bedømmelse
i ringen, men gerne efter bedømmelsen.
5. Facebook
Skal vi have formuleret en konkret Facebookpolitik?
Der findes et par eksempler.
6. Gennemgang af årshjulet: Kommende dommermøde - Dommerudvalget
spørges, hvilke planer der er.
Bestyrelsen skal have et punkt på med ”cases”.
- Hingstekåring, to do listen – Sendes rundt på mail.
Susanne Fønsskov bestilles.
Der laves aftale med Søren Solgaard om måling og Jørgen Finderup om
dato og skrift på dansk + tænder på fast bund.
Jan og Pernille Sandø spørges om de vil dømme MP på sjælland
7. Registrering og håndtering af SA – resultater
Der laves en guide til, hvordan avlerne skal forholde sig, når de tester deres
ponyer for SA – ”How to” hhv hjemme ved dyrlægen, til kåringen eller ifm
besigtigelse og chipmærkning af føl.
Skal lægges på hjemmesiden til download.
8. Lokalområder
- Brev til bestyrelsen
9. Dommere og sekretærer
Vi skal evaluere med dommerfordeler omkring fordelingen af både dommere
og sekretærer. Skal vi have en tovholder på sekretærene?

10. Stinting certifikater
Certificater modtaget fra avler kan ikke underskrives, da hingstene ikke er på
hingstelisten, hverken i DK eller EU. SEGES kontaktes.
11. ISPC mødet
Kort referat af mødet – der kommer et udvidet referat først i september.
Mødet 2020 afholdes i Frankrig ifm Int. Show.
12. Næste møde

13. Evt.
Skal vi melde foreningen ind i søsterstambøgerne? F.eks. Sverige, Holland,
UK. Ja, dette sørges der for.
Gennemgang af medlemspakkens indhold – vi printer lidt ekstra foldere, så vi
kan klare os indtil GF.

