Referat til bestyrelsesmøde i Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark
Søndag d.5.7.2020 kl. 10:00 – 17:00 på hotel Medio i Fredericia
1. Godkende sidste referat.
Referat er godkendt
Boggave tjekkes lige op med Karen om den er købt.
2. Siden sidst.
Line og Lene har lavet hingsteliste.
Der nævnes video fra international – Lene kontakter Alex om at få den på hjemmesiden.
Line ligger den på facebook.
Susanne har rykket datoer for kåringer, samt øvrige opgaver i forbindelse.
Angelica, der kommer løbende nye medlemmer.
Flere har oplevet bøvl med at se hjemmesiden ordentlig på mobilen.
Steffen nævner det kan være om det er fordi den ikke vises med mobilvisning – Han laver
guide til at ligge på hjemmesiden.
-

Ris/Ros
Positiv tilbagemelding omkring hurtig udmelding vedr. Kåringer i forbindelse med corona
situationen.

3. Generalforsamling - Fastsætte dato for GF 2020
Vi satser på omkring max 150 personer, vi kan godt være på Pejsegården.
15. August er oppe som forslag, Karen kontaktes om hun kan der.
Vi vil gerne henstille til at det kun er medlemmer der kommer, da vi gerne vil at der er plads
til foreningens medlemmer.
Line sender sms omkring antal diplomer til Susanne og der købes rammer.
Lene kontakter Karen ang. boggaven.
- Fordeling af ansvar ifht. GF
Forslag til GF kigges igennem.
4. Økonomi status pt.
-

Forsikringer
Rosetter/varelager er ved Karen. Navn og adresse skal ændres til hendes adresse.
Steffen spørger ind til hacker forsikring, Lene informere Karen om at hun skal spørge til
det når navn ændres på ovenstående forsikring.

-

Medlemsliste pt.
Er gennemgået.

-

Dispensation for intromedlemmer i 2020
Der gives dispensation til intro medlemmer i 2020, så de får medlemskab med i 2021.

-

Arbejdsopgaver

5. Info fra Landsudvalget
Lene afventer stadig referat fra møde i landsudvalget, rundsender når det kommer.
Men kommer med lidt info fra mødet.
-

Covid 19 retningslinjer for arrangementer
Pr. 8. Juli hæves forsamlingsforbud til 100 personer
Pr. 1. August hæves forsamlingsforbud til 200 personer
Til arrangementer må der være op til 500 personer, det er inkl. alle, dommere, officials,
udstillere, gæster mm. Men det er kun med siddende publikum, hvilket i vores regi er
svært at efterleve.
Vi forholder os derfor til ovenstående tal for Juli og August.
Udmelding til showansvarlige omkring retningslinjer og forholdsregler ved afholdelse af
skuer/shows.

6. Vores arrangementer i efteråret 2020
- Føl & plagskuer
-

Materialprøver
26. September på Sjælland – Iben Dreyer
27. September i Jylland – Claus Brokholm

-

Måling/ID af EU hingste
Tilbydes til materialprøve på Sjælland og i Jylland og på Fynboskuet.

-

Kåringerne
Steder er booket, der styr på dommerne. Vi afventer flere udmeldinger.

-

Medlemsmøder
Bestyrelsesmedlemmer deltager igen til medlemsmøderne, vi afventer til efter GF med
at uddelegere hvem der deltager hvor.

7. Butiksbestyrer
Der skal findes en ny til at stå for butikken.
- Rosetter
Evt. finde en udefra bestyrelsen.
Ellers skal der sidde en fra bestyrelsen med det. Så afventer vi til efter GF i August.
8. ISPC
International show er flyttet til 2021.
Påtænker ikke der afholdes ISPC møde i år.
9. Kommende opgaver
- Takt og tone for medlemmer
Påtænker at tage det med i den næste bestyrelse og få lavet en guideline til takt og tone.
-

Uddannelse af nye dommere
Der snakkes om at de nuværende dommere kun har få skuer 2-3 stk at dømme hvert år.
Vi vil derfor hellere afvente med uddannelse af nye dommere, da erfaringen kommer af
at dømme og det vil blive mindre hvis vi får flere dommere ind.

10. Nyhedsbrevet
Deadline: Den 11-12. Juli 2020
11. Næste møde
Arbejdsmøde den 2. August 2020 – Hos Karen
12. Evt.

