
Bestyrelsesmøde 9/2 19    Ref. Anette 
 
Tilstede: Lene, Susanne, Line, Karen, Tina og Anette 
 
 

• Godkendelse af sidste referat. 
 
Snak om principperne for de referater af bestyrelsesmøder, der skal på hjemmesiden.  
 
2.  Siden sidst, bordet rundt. 
 
Snak om vores kårede hingste skal testes for dværgvækst. Formulering laves til forslag til 
generalforsamling.  
Vi vil gerne have det med som et punkt til næste ISPC møde, så vi kan arbejde sammen om 
dette. 

   

Vi vil også gerne have tvungen dna test af hingstene inden kåring.  
 
 
Når der aflægges materialprøve, skal resultatet i passet. Hvis det ikke skal i passet, er det en 
brugsklasse og bedømmelsen en anden. Der bruges to forskellige bedømmelsesskemaer. 
Tilmeldingen foregår inden stævnets afholdelse. 
 
I nyhedsbrevet, skal der skrives at EU hingste kan måles de steder, hvor der afholdes 
materialprøve.  
 
De nye tilrettede avlsmål skal i den nye stambog, både den engelske og den danske 
oversættelse. 
 
Der er rammer nok til næste kårings diplomer. 
 
Der udleveres diplomer til de nye internationale dommere på den kommende GF. 
 
Der kan også udstedes gavekort til shetlænder butikken som gaver til nationale dommere og 
mønstringsdommere. 
 
Lageret i butikken er blevet alt for stort og skal nedbringes - Vi kontakter og informerer Lene 
Haumann om dette. 
 
Butikkens salgsannoncer er opdateret på hjemmesiden. Vi håber, det vil øge butikkens salg. 
 
Snak om hvem der indkøber hvad til hvilke priser. Det er vigtigt, at alle får dækket deres udgifter, 
som er nødvendige. 
 
Vi er klar til dommerseminar sammen med Jeppe Seedorf. 
 
Hingstelisten: Der har været tekniske vanskeligheder med at egnsopdele hingstene. Der 
arbejdes på sagen.  
 



 
3. Økonomi 
 
Gennemgang af årets regnskab. Det internationale show gav selvfølgelig et forventet underskud. 
Især differencen mellem butikkens indtægter og udgifter er meget stor, hvilket betyder et 
indkøbsstop samt afvikling af det store lager. 
 
De 41.000 kr, som var samlet sammen til det int. Show har hele tiden været en del af 
driftresultatet og optræder derfor ikke positivt i dette års regnskab. 
 
Alle skuerne er gået i plus. 
 
Budget for 2019 er lavet med et kalkuleret overskud på 20.000 kr.  
 
4. Generalforsamling 
 
 
De, som ikke har betalt rettidigt, har ikke stemmeret. 
 
 
5. Dommere 
 
Lone har rundsendt en dommerfordeling. Endnu et fordelingskriterie er om skuet er for voksne 
eller ungdyr. Det ønskes også at antallet af de gange, de forskellige dommere skal ud, er 
nogenlunde rimeligt fordelt. 
Ser i øvrigt fint ud. 
 
Forslag til kommende kåringsdommere:  
                           2019: Hoppekåring.   Ian Spence, Doreen Tindale 
                                     Hingstekåring. Ian Spence, Abigail Hampton,Doreen 
Tindale 
                           2020. Hoppekåring.    Doreen Tindale, Abigail Hampton 
                                     Hingstekåring.  Doreen Tindale, Abigail Hampton 
                           2021. Hoppekåring.   Jane Barry, Abigail Hampton + evt en "ny" 
                                     Hingstekåring.  Jane Barry, Abigail Hampton 
                                      
Vi inviterer Abigail Hampton som 3. dommer, for at få endu en "yngre" dommer i gruppen af dem, der 
kan og vil dømme til vores kåringer. 
                                      
Dommermøde 23/2  : Foreløbig ingen afbud fra dommere. 
Afbud fra Karen og Anette 
 
6. Føl- og plagskue + showklasse regler 
 
Proportioner for brugsklasser lægges på foreningens hjemmeside. 
Føl- og plagskue reglerne skal også revideres. Det kan vente til efter generalforsamlingen. 
Tages op på et andet møde. 
 
7. Nyhedsbrev 
 



Spørgsmål til foreningens regnskab sendes til bestyrelsen inden 9/3 og besvares på 
generalforsamlingen. Samme dato for tilmelding.  
 
Måling af EU hingste tilbydes på de 5 materialprøve pladser. 
Præsentation af Lone. 
Præsentation af appen Hestelex 
Hesteforsikringen 
 
 
8. Næste møde 23/3 kl. 8.30 
9. Evt. 


