Referat fra bestyrelsesmøde i Avlsforeningen for Shetlandsponyer i
Danmark lørdag d.4.1.2020 i Nakskov
Tilstede: Susanne, Steffen, Joan, Karen, Line, Lene og Angelica
Referant: Angelica

1. Godkende sidste referat, samt tjek af referater på hjemmesiden.
De sidste referater sendes til Angelica som gør dem klar til hjemmesiden.
Lene tilrette det ene.
2. Siden sidst
• Vi har fået forspørgsel fra avler om ikke dansk kåret hingst også kan
sendes til formanden og derefter sendes til SEGES hingsteliste.
Dansk kårede hingste der skal på SEGES hingsteliste skal sendes til
formanden for at kunne oprettes.
• Aftale er i orden med mad til hoppekåring.
Er i gang med at finde overnatning til dommere, tager kontakt til
Pejsegården i Brædstrup.
Der afventes sidste svar fra dommere til kåring.
Fuglsang er bestilt til hingstekåring, Medio bestilles når der er
endelig svar fra dommere.
• Forplejning til udvalg skal være ens for alle udvalg
• Hoppekåring på Sjælland afholdes fortsat på Team Cabe hvis det er
ledigt. Der bookes overnatning samme sted som sidste år.
• SA tekst fra nyhedsbrev sættes på hjemmeside under side med SA
hårprøveudtagning. Der tales om man evt. kan få en avler til at
skrive lidt om proces i forhold til at få flere dyr gen klarlagt ifm SA
gen.

3. Økonomi
Økonomi er gennemgået
- Varelager – Karen rykker Lene H for status
- Indkøb af ærespræmier – Susanne er tovholder på indkøb af
ærespræmier
- Lotteri
- Forsikringsaftale igennem Seges
Er indgået forsikringsaftale gennem Seges som træder i kraft pr. 1.1.20

4. Generalforsamling
- Forslag – fordeling af forslag – Gøres den 8/2-20
- Love og regler –Love og regler er gennemgået, der tilrettes stave og
slåfejl.
- Ordstyrer: Der vendes forskellige muligheder
- Referant: Der vendes forskellige muligheder
- Hvem er på valg?
- Diplomer til GF – Line er tovholder, laver diplomer til opdrætterpriser,
elitedyr, materialprøver + kåringer
Joan laver roset til materialprøve Bedste Junior 2019
- Boggaven
5. Anvendelse af foreningens logo
6. Dommerkursus d. 8.3.2020 på Sjælland
Forslag til afholdes i Roskilde. Lene informere dommerudvalg så de kan
planlægge.
7. Næste møde
8/2-2020 – Afholdes i Jylland, Susanne finder sted.
8. Evt.
15/3-20 senest ansøgning til elitedyr + opdrætterpriser (Skal i
nyhedsbrev)
GF – Pejsegården er bestilt, ostemad + dagens middag Susanne bestiller –
Sidste tilmelding 15/3-20
Forsøge at få mere stof til nyhedsbrevet, evt. få gang i Stutteri Stafetten
igen.
Tages med til GF om nogen har interesse for dette.

