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Bestyrelsesmøde i Avlsforeningen Den Jydske Hest d. 19/5 2016 kl. 10.00 hos Helle Dalsgaard. 
 

Referat: 

Orienteringspunkter: 

1. Godkendelse af referat fra 11.02.2016. 

Der er ikke krybber i staldene i bokse, unge og kaper skal fortsat stå i spiltov. 

Forsikring bliver ikke til noget, der var ikke nok tilslutning, vi afventer landsudvalget. 

2. Nyt fra formanden 

Har fået brev vedlagt schleswiger blad med artikel fra 1991 om jydens dårlig domme. Helle skriver 

et pænt svar. 

3. Hingstekåring evaluering, skemaerne var ikke helt ens, uheldigt. En god dag, det gik godt, godt med 

erfaren i døren. Dem der har opgaver på dagen skal ikke betale indgang. Differencieret indgang – 

mad for hjælpere. Kan det lade sig gøre, at alle er færdige med lydighedstest inden mønstring på 

trekant. Fungerede fint med mønstring på staldgang. Vi snakkede om hingste, om vi skal kåre med 

7, vi synes ikke alle skal godkendes og mener bedækningsantal på de mindre gode hingste regulerer 

sig selv, så 7 er passende. 

Økonomien gav cirka 7000 i underskud, det er omtrent, som det plejer at være. 

4. Genressource, ny ansøgningsrunde, hopper 500 hingste 3000, nyt udkast til ansøgning om projekt 

tilskud, vi vil søge til liniær registrering på seges. 

5. Generalforsamling 2017 Hammerum er reserveret 4/2 2017, hingstekåring, Helle hører Lykkeshøj 

og Finderup om den 4/3 evt 11/3. Belgier tror vi gerne vil fortsætte at holde sammen. 

6. Ærespræmier vi giver til de 3 store skuer, snakkede om at give til skue hvis de søger og har flere end 

10 tilmeldte. 

7. Medllemsorientering 138 medlemskaber ifht 155 sidste år 

8. Generelt er vi økonomisk godt med, ihvertilfald ikke bagud i forhold til sidste år. Nye medlemmer 

blev gennemgået.  

9. Landsudvalget forretningsudvalg næste uge landsudvalg i midt juni 

10. Medaljer, vi vil fortsat have de sædvanlige medaljer selvom de koster mere. 

11. Hjemmeside/facebook , Der skal være opdatering. Annoncering, der laves brev til evt. annoncører 

om logo på forsiden med aktivt plus annonce i kataloge. Link til facebook. Der er ikke delkarakterer 

fra hingstekåring vi skal sørge de er tilgængelige. 

12. Hoppekåring flydende pladser, tror kun det er i nordjylland det har interesse, hos Niels Holger 10 

september revsø 17 gørlev den 18 randers 24 hjemmekåring 37 og 38 

13. Beretning Helle H er ved at sende ud til dommere på lokalskuerne. 1 oktober er deadline. 

14. Schleswiger jubilæum i Jübek, ungarsk post og Birgit finder følhoppe 

 

Beslutningspunkter: 



    Avlsforeningen Den Jydske Hest 

                   
 

1. Rykker sendes sammen med hoppekåring. 

2. Landsskuet blev planlagt, dommere mm. 

Bemandingsplan til standen, 2 timer ad gangen fra 10 til 16 

3. Ny hestelov, der er lempet på flere ting, men vi vil kommentere Jydske heste ikke er sidestillet med 

islandske heste osv. 

4. Afstamningsbedømmelse af de tilmeldte hingste til landsskuet 

5. Næste møde, torsdag den 5. august hos Christina  

 

 


