
Referat bestyrelsesmøde d. 19. januar 2019 

Tilstede: Susanne, Tina, Lene og Line 

 

2. Siden sidst, bordet rundt: 

• Boggaven 

• Lones præsentation som ny dommerfordeler skal bringes i nyhedsbrevet så medlemmerne også er 

orienteret om skiftet. 

• Christina Vihrs kan også få plads i nyhedsbrevet til at annoncere for stambogen, så folk kan 

forudbestille så vi ikke kommer til at ligge inde med et lager. 

• Hoppekåring på Lykkeshøj? Det er ikke lykkedes at få kontakt til dem, vi prøver igen. 

• Materialprøver, lokationer fastlægges til følgende, da det giver god geografisk fordeling og 

fordeling over året. Der skal ligeledes tilbydes identifikation af EU hingste på disse pladser, der 

køres ikke ud privat i år. 

o Skive ungehesteskue  

o Majfest  

o Midtjyllands føl og plageskue   

o Fynboskuet  

o Mogens Hauges efterårs kørestævne  

o Juleshowet – har sagt ja tak. 

• Hoppekåring på Sjælland: Team Cabe har lovet at såfremt de får det solgt så bliver det inkl. 

bookinger, derfor booker vi igen der. 

• Skemaet til de showansvarlige skal sendes til Lene, således at det kan blive sendt ud til de 

respektive. 

• På Landsskuet  bliver der i år åbnet op for, at der kan udstilles følhopper med føl efter hingste som 

ikke er kåret i samme avlsforbund som hoppen. Det betyder at vi også snart skal handle med 

hensyn til hvilke hingste vi som avlsforbund vil godkende. Vi arbejder videre i samarbejde med 

Majken Holm/SEGES.  

3. Generalforsamling: 

• Stedet er booket. 

• Tilmelding nødvendigt 

4. Indkomne forslag til GF 2019 

• Fristen for ansøgning af elitedyr samt opdrætter priser d. 9/3 

 

5. Gennemgang af bestyrelsens forslag: 

• Højde på dyr altid 107 cm, blev nævnt men ikke færdigsnakket. 

 

6. Ærespræmier, principper for sæsonen 2019: 

• Kåring: 



o AG, fløj: Snapseglas m/logo (vi søger billigere priser for indgravering) 

o 1. kl. fløj: Ølglas + snapseglas m/logo 

o 2. kl.a. fløj: Ølglas m/logo 

o 2.kl.b fløj: ingenting 

o Championater, en keramikhest til mini, medium og standart champion 

o Overall + overall reserve får hver et dækken. 

• Materialprøver: 

o Bedste hingst og bedste hoppe landsdækkende får hver et dækken som gives på det 

følgende års GF 

• Klassesalg droppes, vi forsætter med det amerikanske lotteri. Evt. lege/konkurrencer i pauserne 

• Foreningsarrangementer: 

o BIS plageskue: Keramikhest 300,- 

o BIS Show: En præmie værdi ca. 200,- 

o BIS Vallak: En præmie værdi ca. 200,- 

• Dyrskuer: 

o Alle dyrskuer der beder om en præmie får en til en værdi af ca. 250,- 

o Hver 15. pony udløser en ekstra præmie 

o Vores præmie skal ikke nødvendigvis gå til den bedste shetlandspony 

• Andre shows: 

o 10 shows pr. år får en præmie til en værdi af 250,- 

o Gives således at det ikke er samme shows der får hvert år. 

• Dommergaver: 

o Kåringsdommer: Gaver af dansk design 

o Hjælpere til kåringer: Vin, noget andet til Jørgen Finderup 

o Materialprøvedommere: Gavekort til butikken 

 

7. Dommerfordeling: 

• Lone er startet ud, hun har udarbejdet et excelark og virker fortrøstningsfuld 

• 23/2 er der dommerseminar, her har Lone desværre ikke mulighed ofr at deltage, evt skype eller 

facetime. 

• Kåringsdommere debatteres 

8. Racerepræsentanter i Roskilde og Herning: 

• Anette vil gerne forsætte i Roskide og Andreas har sagt ja til at være føl ved Anette så han måske 

på sigt kan overtage pladsen 

• Herning: Camilla Vihrs og Martin Nielsen vil gerne igen.  

o Bjarke Christiansen har takket nej 

o Thomas Dahl kan godt hvis ikke andre vil 

 

9. Butik/hjemmeside: 

• Butikken er ikke på hjemmesiden, det er et ønske at den kommer det på sigt. 

• Hingstelisten: Vi ser om vi ikke relativt nemt kan dele den op i jylland, fyn og sjælland. 



 

10. Love og regler 

• Se tidligere i referatet – vi arbejder på sammensætningen 

 

11. Avlsmål: 

• Hele afsnittet omkring kropsbygning mangler 

• Vi  laver et layout så vi kan få noget opmærksomhed på netop dette. 

 

12. Næste møde: 

• Lørdag d. 9/2 på Fuglsang i Fredericia kl. 10.00 

 

13. Eventuelt: 

 


