
Møde med kontaktpersoner og showansvarlige EGTVEDVEJ 105, EGTVED                                          11.11.18 

 

Til stede: Lene Lund, Susanne Vihrs, Line Laugesen, Ivan Tovgaard, Barbara Tovgaard, Susanne Dahl, Tina 

Nielsen, Joan Andersen og Anette Thorshøj (referent) 

1. Velkomst ved formanden 

Der er desværre en del afbud, men vi kommer igennem alligevel 

2. Bordet rundt: 

Sjælland/ Joan 

Der skal snart være Fest uden hest. 

Lene Skov er showansvarlig for Roskilde Dyrskue 

Der skal være Majfest, som Joan står for sammen med Helle Kjersgaard. 

Der har lige været medlemsmøde, hvor medlemmerne har givet udtryk for, at de gerne vil 

fortsætte plagskue på Store Hestedag. Lene Skov og Joan står fortsat for plagskuet. 

Ved medlemsmøde blev det diskuteret, hvordan man opfører sig ordentlig. Der blev talt en del om 

omgangstonen på Facebook, og behandlingen af hinanden generelt. Der er medlemmer, der føler 

sig generet af enkelte andre medlemmer, som optræder meget højlydte og negative.   

 Længden på piskene er et problem, da de ikke må være over en meter – piske er blevet klippet pga 

længden – dette er bestemt IKKE meningen! Der arbejdes på en ny fomulering af reglen til GF.  

Vedr. rosetter, mener nogle medlemmer at foreningen betaler for nogle rosetter til skuer i Jylland. 

Det gør foreningen IKKE, men ponyen på disse sløjfer er foreningens logopony. Det er tilladt for 

medlemmer eller eksterne sponsorer, der køber/ sponsorerer klasser at bruge hesten i logoet, men 

ikke selve foreningslogoet som helhed. Helle Tusindfryd er blevet racerepræsentant i Gørlev til 

begge skuerne. Jette Thelin forbliver kontaktperson på Sjælland. 

 

Fyn 

Afbud 

 

Sydjylland 

Afbud fra kontaktperson. Orientering fra Susanne Vihrs.  

Juleshowet er flyttet til Billund med ca. 112 starter i eksteriør og brugsklasser.  

 

Midtjylland 

Der har været et arrangement med en telepatisk hestekvinde.  Det havde været imponerende.  

Der havde også været medlemsmøde med 14 deltagere. Ivan Tovgaard blev ny kontaktperson.  

Der blev ikke besluttet så mange nye tiltag, dog forsøges der med et forårsskue i Vestbirk, og 

efterårsskuet fortsættes. 

 

Vestjylland 

Mette afleverede en liste over de mange arrangementer. Nogle af arrangementerne blev aflyst pga. 

herpesudbrud og manglende tilslutning. 



En del af arrangementerne er i samarbejde med rideskoler eller travbane. Det øger deltagerantallet 

og skaber større interesse.  Der bliver lavet specielle sponsor betalte sløjfer.  Ved medlemsmødet 

planlægges næste års arrangementer. De fem personer, der er i gruppen for Vestjylland er med 

igen til næste år. 

 

Nordjylland 

Afbud 

 

Gennemgang af bilag til budget og regnskab for show. 

Der lavet et udgiftsbilag til arrangørerne, hvor man noterer indtægter og udgifter samt vedlægger 

bilag. Bilaget er delt ud og vil fremover ligge på foreningens hjemmeside. Samme sted vil ligge bilag 

til dommerkørsel.  Bilaget er tænkt som en hjælp til vores kasserer og showarrangører. 

 

Lokalafdelingerne har afleveret regnskaber for afholdte skuer – bestyrelsen kigger nærmere på det 

og vender tilbage. 

 

Dato for næste møde i 2019: 9. November 2019 

 

Evt: 

Snak om at lave et pointsystem, der kunne bruges i forbindelse med brugsklasser eller 

eksteriørklasser.  Pointene skal kunne optjenes både ved foreningens arrangementer, men også 

ved andre fx DRF, oktobershow, sportsdag, M&M mm. En anden model kan være at kvalificere sig 

gennem året til et mesterskab. 

Vi starter ud med et lille udvalg bestående af Lene, Susanne, Mette, Susanne og Barbara – 

repræsentanter for alle områder opfordres til at melde sig, så vi kan få et bredt sammensat udvalg. 

 

Fra bestyrelsen: 

Det er vanskeligt at finde en dato for hingstekåring, da det skal være i trekantsområdet, i 

september eller oktober samt en lørdag, hvor Jørgen Finderup er ledig. Hvis en af tingene skal 

flyttes, tages det op på generalforsamlingen.  

Bestyrelsen foreslår, at vi finder 5 skuer,  hvor der bliver mulighed for at aflægge materialprøve. 

Meningen er at tilbyde en mere fleksibel løsning med det håb, at flere vil deltage. De samme fem 

steder bliver der også tilbudt måling af hingste kåret i udlandet.  

Bestyrelsen vil gerne være vært ved et medlemsmøde i hvert af vores områder, som et supplement 

til de eksisterende medlemsmøder og arrangementer – dette kan også være ved ét af de allerede 

planlagte møder. 

 

En opfordring fra Mette til at Avlsforeningen er mere synlig i forhold til ærespræmier til en 

overkommelig pris.  Ærespræmierne og fordelingen af dem tages op i bestyrelsen til vinter. 

 

En ide kunne være medaljer, som er overkommelige i priser, til brug til de unge ryttere, som 

deltager i brugsklasser. 

 



 

 


