Referat bestyrelsesmøde, torsdag d. 12. september 2019 på Hotel Medio
Deltagere: Lene, Angelica, Joan, Susanne, Steffen og Line

2. Velkommen til Steffen – fordeling af arbejdsopgaver
•
•

Lene overtager kontakten med dommergruppen
Steffen renskriver referater og gør klar til hjemmesiden.

3. Siden sidst
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Der er kun et medlem, der har tilmeldt til materialprøve, vedkommende tilbyder at vi aflyser den
og tilmeldingsgebyr returneres. Vi spørger, om hingstene skal deltage i kåringen, hvis ja, synes vi
de skal have lov at aflægge materialprøve, ellers takker vi ja til tilbud om at aflyse – Joan ringer til
vedkommende.
Line rundsender brochurerne pr. mail, så der kan blive læst korrektur inden vi trykker nye.
Tilbuddet hos Lasertryk er sidste dag d. 17/9
Der var god stemning på Store Hestedag, Susanne og Lene var derovre og kigge. Joan har
efterfølgende fået flere positive tilbagemeldinger.
Medlemsmøde i Sydjylland afholdes d. 13/9 - Der er en afløser for Angelica som kontaktperson.
Der er ca. 9 tilmeldte, hvilket er en fremgang fra tidligere år. På mødet efterspørges en tovholder
på agility til Juleshow
Dato for hoppekåring 2020 er fastlagt og clearet med Jørgen Finderup.
Dato for generalforsamling 2020 fastsættes til 28/3
Åbent brev fra medlemmer – Lene er ved at udfærdige et svar til dem, det er os, der har lavet en
fejl og det fulde referat bliver sendt ud til alle medlemmer.
Lokalområderne har forespurgt på kontaktoplysninger på medlemmer i deres områder og det er nu
undersøgt at det må kontaktpersoner i lokalområderne i henhold GDPR gerne få. De skal gøres
opmærksom på at mails skal sendes BCC – så andre ikke kan se alle mailadresser.

4. Opdatering på hingstekåring
•
•
•
•

Dyrlæge er booket til hingstekåringen, hun er der fra kl. 8.00-11.45 og laver dyrlægeundersøgelser
samt udtager hårprøver til test for SA.
Susanne rundsender to do listen
Salg af lotteriet skal i år gå til Temadag på Sjælland 2020
Salg af klasser samt championater

5. Behandling af dispensation
•

Dispensation gives da prøverne er udført i 2018 – altså før forslaget blev vedtaget til
generalforsamlingen.

6. Opsamling på tråden om materialprøve
•
•
•

•
•

Bedre til at formidle info til nye medlemmer – brochurer sendes med ud i velkomstpakken.
Mulighed for indførelse af et ekstra bogstav i stambogsnummeret på ponyer som har bestået en
prøve
Hurtigere udmelding af datoer. Datoer for 2020:
o Forårsshow i Midtjylland
o Majfest
o Hoppekåring, sjælland
o Fynboskuet
o Juleshow
Måske skal der tilbydes en udvidet prøve.
Der skæres helt ind til benet og priser reduceres til kr. 375,- fra 2020

7. Fremtidige begivenheder
•

•

•

Der søges nye hænder til Store Hestedag, Joan vil gerne hjælpe dem i gang og hun har en drejebog
så det er lige til at gå til. Der kommer et afsnit i nyhedsbrevet så vi forhåbentlig kan finde nogle nye
til at overtage.
Datoer for hoppekåring 2020 er fastlagt til 17. 18. og 19. juli – der er Jørgen F. booket til. Plan for
dommere de kommende år:
o 2020 hoppekåring – Ian Spence, Doreen Tindale & Abigail Hampton
o 10. oktober 2020 hingstekåring – Ian Spence, Doreen Tindale & Abigail Hampton
o 2021 hoppekåring – Jane Barry & Sue Pye
o 2021 hingstekåring – Jane Barry & Sue Pye
o 2022 hoppekåring – Jane Barry & Sue Pye
o 2022 hingstekåring – Jane Barry, Sue Pye & ”Ny”
o 2023 hoppekåring – Sue Pye, ”Erfaren” & ”Ny”
o 2023 hingstekåring – ”Erfaren & ”Ny”
Susanne laver invitation til kontaktpersoner og showansvarlige – beder om regnskaber,
kontoudtog, kvitteringer samt datoer for næste års shows.

8. Næste møde
•

Arbejdsmøde d. 25/10 kl. 17 i Hedensted – forberedelse af møder med
kontaktpersoner/showansvarlige samt dommere

