
                            Referat bestyrelsesmøde den 7/9. Afholdt på Slagelse transportcenter 

 

Deltagere: Lene, Anette, Susanne, Trine ,Line, Tina og Karen 

Sidste referat fra den 7.9. er godkendt. 

Siden sidst, bordet rundt: 
 Trine vil gerne sende Nyhedsbrevet ud på søndag 9/9. Der mangler pt billeder fra Avlerdagen og et indlæg 

fra sponsorudvalget. 

De gode historier: 
De gode historier sættes på hjemmesiden. Vi vil gerne have indlæg til hjemmesiden. Der laves et link til 

hjemmesiden for Breed Show på Shetland i 2019. Lene  nævner det i nyhedsbrevet, at vi gerne vil have 

historier og billeder til hjemmesiden. 

Danmarkskortet med link til alle stutterier savnes af medlemmerne. Der arbejdes på at få det tilbage til 

siden. 

Økonomien vedr. det Internationale show er endnu ikke færdig. Vi gennemgår de poster der er tvivl om, og 

Karen får hjælp hos bogholderen. 

Internationalt show: 
Det er opfattelsen, at det udadtil stort set har kørt som det skulle. Der er modtaget mange roser. 

Men der er også sket lidt upsere ! 

Anette glad for den lange indsyning, alle kom godt igennem på en god måde.  

En pony kom fejlagtigt  i karantænestalden da chippen kunne ikke findes og derefter over i stalden. 

Tina ked af den behandling som brugsdommerne fik, de følte sig ikke påskønnet.  

Den EDB ansvarlige manglede ansvarsfølelse ovre for det brugte tilmeldingssystem. 

Vedr. regning fra Landsskuet, er der givet rabat på flere ting. Strømforbruget i hal Q  udgør 5500kr. 

Det gik noget galt med uddeling af præmier og rosetter. Der er nogle goodiebags, som ikke er uddelt. Disse 

kan nu bruges til hingstekåring og materialeprøver. 

Materialeprøver. Hvem gør hvad: Opgaver fordeles. 

Anette og Karen Kører til M Hauge til materialeprøven. Der skal sørges for bomme, Karen gør det. 

Medlemspakke: Mette har filer liggende med forskellige foldere der kan bruges til nye medlemmer. Lene 

spørger. 

Materialeprøve Jylland: Er bestilt ved Claus Brokholm. Der er styr på rosetter og præmier. 

Hingstekåring: 
Markedsføring af sponsorater. Sælge dem vi kan. 

Susanne har en ”to-do” liste som gennemgås, alle arbejdsopgaver til hingstekåringen er fordelt. 

Der skal pyntes op i hallen kl. 16, samt opstilles bane og markeringer. 



Ole Paarup-Nielsen spørges, om han vil være mønstringsdommer. 

Hingstekåring 2019. Der satses på sidste weekend i sept, hvis alle ting kan passe sammen. Vi skal nok finde 

et andet sted, da Fredericia ikke kan have os den dag, og Jørgen Finderup er stort set booket hele 

september. Vi bliver måske nødt til at bruge en søndag. 

Allan Vihrs henter dommerne i lufthavnen. 

Opsætning af boksskilte gør Tina 

Indkalder til mønstring på fast bund = Karen. Ole videregiver sedler til dyrlægen. 

Oversætter Line og Tina. 

Nye mødedatoer fastlægges. 

Næste møde den 5/10. 

20.10. Hingstekåring. 

11.11. Kontaktpersonmøde + bestyrelsesmøde 

17.11. Dommermøde. 

Resterende punkter fra dagsorden udsættes til næste møde den 5.10. 

 

Referent Karen 

 

 

 

 


