0. Godkendelse af referat
Er referatet på nettet. Ikke Hammel men Hammerum
1. Evaluering af Landsskue og øvrige skuer
Dyrskue beskrivelser, mangler fra Fyn og et par stykker andre, god repræsentation,
Landsskuet: ro ved at hingstene er ude, god udstilling og hyggeligt samvær. God PR-boks, den var
aldrig tom. Projektor var godt, især indslag fra hingstepræsentation. Vi forventede lidt mere fra
dyrskuet strøm osv.
Vi kan godt gentage øl og slushice (begge dele er sponseret af private). God fest med 72
mennesker.
Skilte skal flyttes på dem i spiltov, nogle krybber var stadig ikke skruet fast. Dårlig halm og for lidt,
meget vand i enkelte bokse udenfor. Det er for ringe den ikke skal præsenteres samling, fordi der
kun var en samling med 23. Kaperheste ønskes stående sammen med øvrige jydske heste. Godt
show, mange deltagere der lavede et godt samlet show med føl.
2. Nyt fra Genressource
Ikke så meget nyt, der er lavet bevaringsfokusområder, afdækning af racers styrker svagheder og
styrker, vi lavede SWOT analyse, styrker, svagheder, muligheder og trusler.
Niels Holger Fisker stiller op til udvalget.
3. Generalforsamling 2018
Helle Dalsgaard checker aftale med landbrugsskolen i Hammerup.
4. Medlemsorientering
Der er kommet færre nye i år end sidste år, der er mange der ikke får meldt tilbage om der er solgt
en hest.
Avlerne har et ansvar om at orientere om gratis medlemskab, vi melder ud igen til
generalforsamling
5. Økonomisk orientering
Økonomien er som det plejer, dog er der brugt de 10.000 til projektor og PC.
6. Nyt fra Landsudvalget
Der prøves stadig at arbejde på fællesforsikring af interesserede avlsforbund.
Helle Dalsgaard tager med til udvalget at mønstringsregler skal specificeres.
7. Hjemmesiden og facebook roser og mangler
Jørgen nævnte referatet manglede på hjemmesiden, linket virker ikke, Jesper og Christina aftaler
med billeder og får lagt landsskuet ind
Christina lægger ind på facebook om dyrskuer der bliver afholdt.
8. Beretning
Helle Hedelund Thomsen har fået beskrivelser fra mange men mangler nogle stykker.
Og modtager gerne noget fortælling om specielle oplevelser
9. Hingstekåring
3. marts er booket
10. Kursus/temadag 2018
Bevægelse, skal det være en dag i stedet for weekend med ophold.
snakkede om film af bevægelserne.
11. Hingsteopdræt
onsdag den 16 august fra kl 18 – 20 medbring selv kaffe og kage evt spørgsmål rettes til Helle
Dalsgaard.
Niels Holger Fisker giver mineraler, og det forløber som det skal.

12. Evt.
næste møde lørdag den 2. december 2017 hos Helle Dalsgaard

Hoppekåring 2017 blev planlagt og der blev pakket breve til dem der ikke modtager information på mail.

