
Bestyrelsesmøde den 19.5.2019 
Godkendelse af referat 
Kom sent ud. 
Henning har snakket med bank om MobilePay og går videre med det  
Enighed om at oprette MobilePay og nedlægge giro konto 

 

1. Evaluering af landsskuet og øvrige skuer 
God stemning og rigtig gode dyr. Showet fungerede også rigtig godt efter lidt 
tilkørselsvanskeligheder.  
Uheldigt vi er delt på 3 stalde, Helle går videre med vores mange  ”ønsker”. 
 
Show 2020 cowboy og indianer, Helle Hedelund går videre med forslaget. 
 

2. Genressource 
Vi har ikke fået noget officelt om foreningstilskud om de 300.000 står ved magt. 
Vi håber Morten Kargo finder ud af mere. 
(efter mødet er det konstateret vi får de 300.000 kroner) 
 

3. Generalforsamling 2020 
180 for middag og kaffe kun kaffe 30. Første lørdag i februar, Hammerum Landbrugsskole. 

4. Hingstekåring 2020 og kåringer fremover. 
Lykkeshøj, stedet er privatejet, det er kun rideskolen der er gået konkurs 
Vestbirk har ikke cafeterie. 
Vi spørger Vilhelmsborg. 
Hingstekåring den 7 marts 2020 

5. Ærespræmier diverse skuer 
Omkring 600 pr ærespræmie, ved 10 jydske heste på et lokalskue gives der en ærespræmie. 

6. Medlemsopdatering 
36 700, 71 500, 9-10 unge og 14 350 
Medlemslisten blev gennemgået, hvem der manglede at betale. 
 
Økonomisk orientering 
Den er status quo 

7. Nyt fra landsudvalget 
Der var  møde 3. juni, ny lovgivning omkring forbrugerdirektiv, 2 års regel bortfalder. 
Beskatning af hesteejendom arbejdes der på. 
Nye regler om hestes ophold, med henblik på MRSA 
Quarter horse er godkendt og optaget 
Forsikring Tryg kommet med tilbud 20.000 arrang, 15000 arbejdsska, dækker ca 53 arrangementer, 
dækker også lokalforeningers arrangementer, betaling vil være fordelt. 



8. Hjemmeside – Facebook 
Hjemmeside har været lidt langsom henover sommeren, SKAL speedes op. 
Salgslisten: Cornelius tages af, Christinas solgt 
Salgsheste kører som ”banner” ude i siden på hjemmesiden 
Tilmeldingsskemaer som blanketter 
Hjemmesiden bliver brugt af interesserede og nye brugere/avlere. 
Fjordheste har fået lukket deres facebook side, som følge af de havde salgsannoncer. Vi sletter 
vores og stopper med at vise salgsheste på FB 
Fortsæt med opslag på FB om nye heste til salg på salgslisten. 
 

9. Beretning 
Helle Hedelund kontakter Hviid og har fået en del beskrivelser ind fra dommere. 
Rabøll vil også gerne være med i buddet, Helle Hedelund kontakter. 
Alle skuer må gerne sende bedømmelser ind . 
 

10. Hingstekåring 2020 
Vestbirk kan ikke matche pris og har ikke bespisning. 
Vi afventer Vilhelmsborg 
Helle laver aftale efterfølgende. 

11. Ungeudvalget  
Unge skal sende kontonummer igen. De skal aflægge kasseregnskab 
11 tilmeldte til Djurs tur indtil videre 
Jesper kørte med de unges banner som reklame på landsskuet og  har givet 1 krone pr gæst ved 
kaperkørslen. 
Ellers hører vi det kører rigtig godt for de unge. 
 

12. Kursustemadag 
Dommerkursus med fokus på bevægelse, februar marts 2020 
Lang god diskussion om lineær registrering 
skal vi lave om på skemaet eller giver det mere forvirring. 
Vi vil gerne lave dommerkursus ”grundlæggende dommerkursus” ved 10 deltagere, Avlsforeningen 
er arrangør, de unge assistere. Afvikles november. Helle Hedelund snakker med de unge og laver 
invitation. 
Booket Vadehavshotellet fået 50 % hvis booker i september 2019, kun for jydske heste, instruktører 
bliver Henrik Høper kørsel, Peter Rosendahl tømmerkørsel og Arne Hansen pløjning. 
Henrik sørger for invitationen bliver sendt rundt som billede i høj opløsning eller pdf 
Udflugt blev diskuteret, vi diskuterer tid sted  osv på næste møde  

13. Persondataloven 
Helle D følger op på GDPR 



14. Projekthingste 
Der er frafald af hopper til næsten alle hingstene, Vi regner med der cirka bliver bedækket 60 
hopper indenfor projektet. 
800 kr. til hoppeejere der har fået bedækket med den tildelte hingst. 
Hingsteholderne melder ind hvilke hopper de har haft besøg af, senest 1. september. 
Efter 70 dage, der får hoppeejerne 1000 kr. ved konstateret drægtighed, vi kræver dokumentation 
fra en autoriseret senest 1. november, det skal sendes til formanden. 
Alle har fået depositum fra projekthingste returneret. Vi skal beslutte hvad vi gør for år 2020 
Vi skriver til hingsteholderne at vi forventer der vil være tilskud også i 2020.  
svært at beslutte noget inden vi ved hvad vi har at gøre med. 

15. Hoppekåring 
Kåring og skuer blev planlagt. 

Næste møde hos Henning Kristensen 7 december 


