Referat af medlemsmøde 2019 for lokalområde Fyn.

Mødet blev afholdt efter den udsendte dagsorden og tilstede var Stella og Gert
Knudsen, Jette M. Sørensen, Ole Skårup, Margit og Ole P. Nielsen, Grethe og Henrik
Huscroft, Camilla og Henrik Sørensen, Rikke Rodt, Gitte Stegmann, Frank Nielsen,
Mikael Jensen, Lene Pedersen, Sasja Hjorslev, Heidi, Agnes og Frida Marie Møller
Larsen, Joan Grit Andersen, Sara J. Fjeldgård.

Punkt 1: Valg af ordstyrer.
Jette M. Sørensen blev valgt til ordstyrer.

Punkt 2: valg af referent.
Mikael Jensen blev valgt til referent.

Punkt 3: Gennemgang af regnskab.
Stella Knudsen fortalte at eneste post på året var indkøb af shetlandsfigurer.
Figurerne skal bruges til Fynboskuet og Det Fynske Dyrskue.
Der blev spurgt ind til vores kassebeholdning i lokalområdet. Indtægter kommer fra
evt. overskud ved arrangementer i lokalområdet som medlemsmøde, kurser og
foredrag. Kassen bruges til småindkøb såsom shetlandsfigurerne i år samt tilskud til
kurser og foredrag. Kassebeholdningen må ikke overstige 1000 kr. Hvis beholdningen
er større deponeres pengene hos Avlsforeningen.

Punkt 4: Året rundt kort fortalt.
Fællesspisning på restaurant Flammen i Odense.
Fyns Plagskue for ponyracer. 11 shetlandsponyer var tilmeldt.
Det Fynske Dyrskue. 27 shetlandsponyer var tilmeldt.
Fyns Følskue for ponyracer. 10 shetlandsponyer var tilmeldt.

Brahetrolleborgskuet. Ca. 15 shetlandsponyer tilmeldt.
Stutteri- og grillaften hos stutteri Lyngholm.
Egeskov ponyskue. 17 shetlandsponyer tilmeldt.
Fynboskue. 39 ponyer tilmeldt. Skuet forløb godt og der var god stemning.
Der var ønske om mønstringskonkurrence eller agility i mønstringspausen. Sasja
Hjorslev vil prøve at arrangere konkurrencer i 2020.
3. års hingste skal være første hold efter middag da der ikke er andre ponyer i
ridehuset.
Der mangler plads ved ind- og udgang af ringen, kunne måske løses ved at vende
ringen om så ind- og udgang er i modsatte side.

Punkt 5: Dyrskue info – Ole Skårup
Der var tilmeldt 27 ponyer på årets dyrskue. Vejret var dårligt og det lagde en
dæmper på stemningen. Ole Skårup havde været til evalueringsmøde af dyrskuet og
der var haglet kritik ned over dyrskueledelsen. Der er kommet en ny ledelse.
Med hensyn til bedømmelsen fredag var Ole træt af at udstillerne ikke fulgte hans
anvisninger. Ole Skårup ønskede at alle gik samlet til ringen om morgenen og at alle
blev ved ringen til sidste pony var bedømt. Ole Skårup havde fået kritik fra dyrskuet,
da ikke alle udstillere mødte op til åbning, slangegang m.m., så det skal der være
100% opbakning til fremover. Når man forlader pladsen skal man sørge for at rydde
op efter sig.
På medlemsmødet blev bedømmelsen fredag formiddag diskuteret med hensyn til at
gå samlet til ringen eller at de første hold gik sammen og resten så selv måtte sørge
for at komme rettidigt til bedømmelsen. Det blev vedtaget at raceguiden går op til
ringen ved start kl. 8 og man er velkommen til at gå med. Gør man ikke det er det
mønstrerens eget ansvar at møde til tiden. Tvivlsspørgsmål rettes til raceguiden.
Ole Skårup opfordrede også til større opbakning udstillere imellem ved
mønstringskonkurrencen, konkurrencer på tværs af racer m.m.

Raceguider er Ole Skårup, Rikke Rodt og Sasja Hjorslev. Showkoordinator er Heidi
Larsen for racens indslag. Der mangler en til at stå for galladelen. Heidi ønskede
ideer til shows.
Dyrskuet vil måske være åbent til kl. 20 fredag og lørdag i 2020.
Der var kritik af tilmeldesystemet. Der var usikkerhed om man var tilmeldt eller ej og
information derom kom meget sent.
Der var ønske om mere information om hvad der skulle ske på pladsen. Der vil
komme infotavler på staldene samt whiteboard til ændringer/huskeliste. Info ville
måske også komme på facebook/messenger.
Så var der ønske om et samlingssted for udstillere evt. et langt bord overfor
staldene.
Udstillere skal huske at komme til morgenmøderne og for nye udstillere er det vigtigt
at deltage i vores dyrskuemøde ca. 1 måned før dyrskuet. Nye udstillere skulle også
informeres om nogle af de uskrevne regler. B.la. at det er kutyme at give en
morgenbitter til fælles morgenbord, hvis man har fået ærespræmie.
Der vil blive indkaldt til dyrskuemøde start april.

Punkt 6: Markedsføring af shetlandspony på dyrskuet.
Jette Sørensen ønskede forslag til markedsføring. Rikke Rodt fortalte at hun lå inde
med skabelon til konkurrenceskema for børn. Der blev foreslået uddeling af flyers
ved opvisningsshowet, lave en lille fold ud for en boks til en klappepony.
Bannere i pr boks trænger til en opdatering og det blev besluttet at bevare prboksen.
Stella Knudsen, Rikke Rodt og Sasja Hjorslev vil arbejde videre med ideerne.

Punkt 7: Forslag som skal medbringes til kontaktpersonmødet.

Som noget nyt må personer der står for shows ved dyrskuer m.v. også deltage i
kontaktpersonmødet.

Ønske om en avlerdag igen med fokus på eksteriør om formiddagen og bedømmelse
i små grupper om eftermiddagen. Det er lærerigt og giver et godt indblik i
dommernes arbejde. Gerne afholdelse på fyn.
Ønske om stutteribesøg gerne 3 steder på en dag.
Mere information om nye brugsklasser, hvor man opsamler point gennem året,

Punkt 8: Planlagte aktiviteter og ønsker om aktiviteter for 2020.

Fyns plagskue for ponyracer 2. maj
Det fynske dyrskue 12. – 14. juni
Hoppekåring 17. – 19. juli
Stutteri- og grillaften 15. august ved stutteri Lyngholm.
Fyns følskue for ponyracer 29. august
Egeskov marked ponyskue 12. september
Fynboskuet 19. september
Mønstringskursus omkring marts som Stella Knudsen og Lene Pedersen arrangerer.
Kurset vil gennemgå de engelske klasser, alm. mønstring og mønstringskonkurrence.

Punkt 9: Dato for næste års møde i 2020.

Næste års møde bliver den 25. oktober hos Stella Knudsen, der fortsætter som
kontktperson.

Punkt 10. Eventuelt.

Sasja Hjorslev spurgte til reglerne for medlemsoplysninger. Det er kun
kontaktpersonen, der må have medlemsoplysninger i henhold til persondataloven.
Fynboskuet har deres egen hjemmeside som er offentlig tilgængelig. Nye
medlemmer skal have link tilsendt.
Materiale til avlsforeningens hjemmeside sendes til Sasja Hjorslev på
sasja@hjorslev.net

Har man spørgsmål til bestyrelsen kan man kontakte Line Laugesen som er hurtig til
at svare. Ellers ret henvendelse til de andre bestyrelsesmedlemmer. Alle
bestyrelsesmedlemmer findes på avlsforeningens hjemmeside.
Bestyrelsen for avlsforeningen vil gerne være mere synlig for medlemmerne og
derfor deltog Joan Gritt Andersen på vores medlemsmøde i år.

