
bestyrelsesmøde den 5. februar 2017 

1. Referatet kom til tiden. Helle HT kontakter Ok om mobilepay og finder en telefon. 

2. Intet siden generalforsamlingen. 

3. Konstituering. 

Der er genvalg på alle poster. 

4. Generalforsamlingens forløb, udsendelse af referat mv. 

Et godt forløb, men krævede kommentarer blev trukket ud. Godt indlæg af Morten Kargo. God 

positiv stemning. Kunne være rart hvis teknikken fungerede bedre. 

Jesper undersøger en projektor og bærbar 

HD nævner for landbrugsskolen at lampe er lidt generende. 

Dejligt at der var så mange unge. 

Referatet kommer på hjemmesiden. Inden for 14 dage. 

5. Økonomi, orientering 

Der er heller ikke her sket noget siden i går. Henning checker girokonto, og lader den stå åben i 

år. 

6. Genressourceudvalg 

Vi synes det er dejligt Niels Holger Fisker meldte sig interesseret i at være nyt medlem. Helle 

Dalsgard snakker med de 2 andre racer. 

7. Nyt fra landsudvalget 

Vi afventer 2. behandling. Der er snak om beslagsmede. 

8. Hjemmesiden, opdatering, facebook mv 

Hjemmesiden prisen stiger fra februar 2018 med 40kr. Alle opfordres til at følge op på om det er 

opdateret. Når vi har taget billeder får vi dem distrubueret med det samme. 

9.  

Landshingstekåring blev planlagt. Der vil være fremvisning af ældre hingste. 

Belgierne har kun 1 ældre hingst til fremvisning. 

 

10. Hingsteliste 

Der er afleveret brev til hingsteejere og listen skal på hjemmesiden 

11.Landsskuet 

Landsskuet havde selv haft de ting oppe at vende som vi havde skrevet til dem.  

Ellers blev der planlagt dommere, aktiviteter, standen  med mere.  

12.Fælles Hingsteopdræt  kontrakt udvælgelse 

Morten Kargo tilbud? der var postiv stemning på generalforsamlingen. Vi lægger et maxbeløb på 



10.000, vi er interesserede i at få at vide om hvilke hingste der er interessante. 

Vi gennemgik kontrakten, vi synes den ser godt ud 

Vi vil tage video fra den dag de mødes og de skal måles 

 

13.dommerkursus-seminar  vi vil gerne få optaget video til brug på fremtidig kursus 

 

næste møde søndag den 7. maj 2017 


