Referat bestyrelsesmøde, søndag d. 7. juni på Hotel Medio
Deltagere: Lene, Susanne, Joan, Angelica, Tina og Line
Referat: Line

1. Godkendelse af sidste referat – mangler stadig
2. Siden sidst – bordet rundt
• Dagsordner og interne referater skal samles i dropbox – generelt skal vi blive bedre til
at bruge dropboxen. Årshjulet skal også ligges derind.
• Gave fra avlsforeningen til showet på Shetland, enighed om at der gives en keramikhest
som præmie samt rosetter til championaterne.
• Roskilde Dyrskue havde i år været oplevet som meget grupperet – hvordan kan vi
håndtere dette, det er synd og skaber dårlig stemning.
• Hingstelisten opdateres stadig løbende efterhånden som folk kommer i tanke om at
de skal bruge deres hingste.
• Der mangler noget papirarbejde fra Holland på de føl som er moderlivsimporteret
og født i 2019. Der rykkes igen, for svar fra Holland.
3. Økonomi
• Regnsskabet er gennemgået, nogle poster skal omposteres.
• Der er overskud på driften men der har heller ikke været afholdt nogle arrangementer.
• Der er opdateret medlemskartoteket, alle får et medlemsnummer.
4. Opsamling på mødet hos SEGES
• Hingstekåring i UK
5. Gennemgang af årshjulet
• Opslag på facebook om nogen vil komme og hjælpe med opyntningen.
• To-do listen sendes rundt.
6. Forberede ISPC møde i Juli
• Brev opdelt I flere afsnit, ønskes på dagsordenen – sendes rundt til alle landene inden.
Tina laver et oplæg på en dagsorden.
• Fortælle omkring hvordan vi i DK har valgt at håndtere SA
• Datterstambøger, ønske om en fælles database – vil SEGES være tovholder på en
sådan?
• Der efterspørges referater fra de sidste 5 år
7. Næste møder, planlægning af fremtidige møder
• Forsøger at finde 3 steder fordelt, 2 x Jylland og 1 x Sjælland hvor vi kan skiftes til at
være.
• Næste møde på Sjælland, søndag d. 11. august kl. 9.30 – her skal vi få styr på
hingstekåring og materialprøver.

8. Eventuelt
• Dommer til mat.prøven hos Iben Dreyer d. 28/9 – Jan Bjørnshøj og Tina Nielsen, Jan
skal lige spørges.
• Farmshowet i Skive, her skal Bent Christensen dømme – han skal også dømme
fritidsheste. Måske der skal laves en dommerplan over hvilke dommere der vil dømme
andre racer og fælleskonkurrencer. Skuerne skal spørges hvad behovet er hos dem.
• Vi skal finde en ny racerepræsentant i Aabenraa

