Referat bestyrelsesmøde, Torsdag d. 29.August 2019 på
Hotel Medio Fredericia
Deltagere: Lene, Susanne, Line, Joan, Tina og Angelica
1. Godkende sidste referat
• Referat er godkendt og klar til hjemmesiden
2. Siden sidst, bordet rundt
• SA/dværgvækst how to er klar til at blive lagt op.
Kommer på hjemmesiden og facebook
• SEGES resultater DNA, test mm kommer i hestedata, der er tvivl om der
stadig bliver label tilsendt til at komme i passet. Der skal undersøges
om der mulighed for selv at lave stempel/label til, at komme i passet.
Der nævnes at dette gøres i andre foreninger.
• Pernille Sandø har ikke har mulighed for at dømme materialprøve på
Sjælland. Else Enemark spørges i stedet og der mangler stadig svar fra
Jan Bjørnshøj.
• Opdatering af medlemslister for lokalområderne er i gang så de kan
sendes rundt til kontaktpersonerne. Opdateret medlemsliste sendes til
Seges.
• Vi er blevet kontaktet vedr. Afkom efter hingst der ikke har logo i pas.
Logo får føl fås først når hingsten har aflagt og bestået materialeprøve.
Er hopper bedækket inden hingsten har opnået dette, informeres
SEGES herom og der tilrettes info på hestedata, så afkom født året efter
automatisk får logo i passet, da hingsten ved afkoms fødsel/registrering
er færdigkåret.
• Der er kommet en forespørgsel på om en nuværende vallak, der har
været stillet til kåring som hingst kan kåres nu som vallak, dette kan den
selvfølgelig og den ville ikke skulle tjekkes af dyrlæge igen.
• Lena Kristensen dyrlæge i Holstebro er adspurgt om mulighed for at
være dyrlæge ved dette års hingstekåring, der afventes svar.
• Showansvarlig ved Gørlev har sagt at med det tilmeldte antal ponyer
kunne en dommer være nok. Dette vælges ikke at gøres fra i år.

3. Opsamling ang. Facebook
• Der opleves at avlere har ”berøringsangst” for at kontakte bestyrelsen
ved. Specielt ved mere ”alvorlige” ting. Der foreslås at evt på
næstkommende generalforsamling at der laves et oplæg for
medlemmerne for at fortælle om bestyrelsens opgave, arbejdet for
medlemmerne og shetlandsponyen.
• Der er i bestyrelsen en gensidig opfattelse af at den megen påstyr på de
sociale medier er modarbejderne og skaber negativ energi og dårlig
omtale i både Danmark og udland. Dette virker ødelæggende for
foreningen.
• Der tales om at et logo i passet ikke er lig med et kvalitetstempel, men
viser at man går hele vejen og er ”tro” mod foreningens tiltag (love og
regler) Evt skal kravene for at få logo i passet revurderes.
• Der snakkes om at genindførelse af bestået materialeprøve for at kunne
deltage i championatet til hingstekåringen, vil give materialprøven
mere værdi igen, ligeledes at et bogstav mere i stambogs nr kunne
være en mulighed.
• Tina Nielsen har efter overvejelser valgt at udtræde af bestyrelsen pr. 1.
September 2019. Lene tager kontakt til Steffen Juel som er suppleant.
4. Henvendelser fra medlemmer
5. Evt.

