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Tilstede: Lene Lund, Anette Thorshøj, Tina Nielsen, Line Laugesen, Susanne Vihrs. 

Referent: Anette 

Godkendelse af referat.  

Siden sidst 

Der arbejdes videre på dommermødet.  

Diskussion vedrørende de nye overskuelige bilag til plagskuer. Enighed om at jo flere af foreningens arrangementer, 

der munder ud i et lignende ark, jo nemmere er det at overskue økonomien. Jo mere viden hele bestyrelsen har om 

økonomien, jo nemmere kan vi hjælpe hinanden. 

Hvad med højderne på ponyerne til plagskuerne. Vi kigger dem igennem inden generalforsamlingen. Foreløbig bruger 

vi reglerne fra kåringen som omfatter 3 års. 

Nyhedsbrevet i december er der deadline 10/12. Indlæg sendes til Trine. 

Til dommermødet gives dommerne et julekort, en jubilæumsroset og et jubilæumskrus. 

Må sjællænderne invitere svenskerne til plagskue. Ja, det kan være en mulighed at ikke medlemmer deltager med en 

ekstra udgift på 50 %. Kan blive et forslag til generalforsamlingen. 

Snak om problemerne vedr. den dårlige stemning blandt sjællandske medlemmer. Bestyrelsen vil gerne have mere 

styr på medlemsmøderne. Derfor inviterer bestyrelsen til et årligt medlemsmøde, 2 i Jylland, 1 på Fyn og 1 på Sjælland 

gældende fra 2019.  

Hvor er restoplaget af jubilæumsbogen? Line prøver at kigge hjemme i nogle af de mange kasser. 

 Materialprøve 

Det var 2 små materialprøver. Regningen fra Mogens Hauge var væsentlig større end forventet. Lene har haft en snak 

med ham. Der skal findes en anden løsning til næste år. 

Begge materialprøver gik godt. Alle ponyer bestod og stemningen var god. 

Til næste år vil vi satse på at tilbyde materialprøve 5 steder.  

Hingstekåring 

Det gik godt. Kvaliteten af hingstene var bedre end i flere år. Desværre var der også en del hingste med fyrigt 

temperament. Banen på fast bund var for kort, så det skal gøres bedre til næste år. 

Datoer for kåring. Hingstekåring 12. Oktober.  

Hoppekåring 13. 14. 15 juli.  

 



 

 

 

 


