1.Godkendelse af referat fra 03.08.2016
Der skal følges op på breve til sponsorer og betaling med mobilpay
2. hoppekåring føl og plageskue
Kåring og skuer gik generelt fint.
Vi synes der er tunge baner i Randers
Bedømmelses niveautet blev diskuteret.
Der har været mange folk på kåringspladserne.
3. Diverse nyt fra Formanden
Helle har solgt en bog, DV har kontaktet omkring lineær registrering. DV arbejder på at få det registreret i hestedata, og vil bruge det som indeksberegning ligesom med køerne.
Bryggeri fra Finland købte Kikhavns Gunnar, men den skal igennem dyrlæge check. Det er alle rene jyder de har gående.
Har haft forespørgsel på handicapheste.
Til møde i landsskuets showudvalg.
Vi skal tænke på noget show, vi har indtil februar at finde forslag.
4. orientering
vi er meget lige med i forhold til sidste år

5. Økonomi
hoppekåring går i nul. Alle blev kåret på pladser og det er hjemmekåring der tidligere blev tjent penge på. Girokontoen bliver lukket og girokort afskaffes.
6. Genressourceudvalg	
Vi har fået 25.000 i foreningstilskud. Vi har ikke fået svar på ansøgningen til fælles hingsteopdræt, sendes ud i næste uge.
Der har været ny bekendtgørelse i høring
7. beretning
den er ved at være færdig sat op. prisen er den samme, helle skriver indledende	omkring lydighedstest.
Der var snak om hvor tydeligt noget er fra lokalforeninger og hvad der er fra menige medlemmer.
8.  OK aftalen
Vi har fået penge fra OK
9. landsudvalget
godt møde i går de var positive overfor budgettet, de regner med samme priser i 2017. lov om hold af heste var gået igennem førstebehandling forventes kørt igennem 3. behandling den 19. december. Jørgen Kold er god i den politiske behandling. Hestekongressen flyttes til  Kolding.
Jydske heste har et fald i antallet af bedækninger, gennemsnittet er ellers steget.
10. hingstekåring
Finderup og Lykkeshøj er booket, vi fastholder 50 kr i entre, 250 kataloger bestilles. Armbånd har vi nok af, hjælpere tildeles armbånd. 
Belgiske heste vil gerne lave hingsteparade. Vi syntes det kan være fint også med jyderne at lave hingsteparade, foreningen betaler for boksleje det første år. De vises enkeltvis på trekantbane, vi finder en speaker der selv finder tal og karakteristik.
Helle vil gerne lave video klip af bevægelser, have en ekstra med på kåringstur eller en på landsskuet. 
11. hjemmeside og facebook
Jesper sørger for aktiviteter på hjemmeside, CM sørger for billeder og facebook begivenheder osv. kalenderfunktion på hjemmeside slettes. Referat skal være på hjemmeside SENEST 14. dage efter møde.


Beslutningspunkter
1 kursus
programmet blev gennemgået, præciseret at lørdag er på hotellet og søndag på hestehosp.  Jesper nævnte at vi måske taber nogen pga det er mange penge, men det er billigere end forrige år. Kurset er vedtaget.
2 fælles hingsteopdræt
Vi melder ud når vi har fået svar på ansøgning, skema blev gennemgået.
3 generalforsamling
Generalforsamlingen blev planlagt.

vi udsætter lineær registrering
næste møde søndag den 5. februar hos Henning


