
Bestyrelsesmøde den 19.5.2019 
Godkendelse af referat 
Der stod gammel dato i referatet, referatet blev godkendt.  
Lidt videre snak om Mobilepay, Henning snakker med banken. 

1. Evaluering af hingstekåringen 
Rigtig godt, kæmpe stor oplevelse. Godt arbejde af staldfolk, at de holdt tidsplanen. 
Stor oplevelse at være med på Nørrevold. 
Godt arbejde af dommerholdet. 
 

2. Økonomi ved hingstekåring 
Belgier skal betale 600 for kåringen. Vi har omkring 11.000 i underskud. Annoncør betalinger blev 
gennemgået om de skulle betale eller havde givet ærespræmie. Andre år med færre heste skal vi 
kigge på værdien af ærespræmier. 

3. Genressource udvalg. Vi har fået penge til hingstene. 

4. Generalforsamling 2020 
Første lørdag i februar, Hammerum Landbrugsskole. 

5. 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 

6. Ærespræmier diverse skuer 
omkring 600 pr ærespræmie, ved 10 jydske heste på et skue gives der en ærespræmie 

7. Medlemsopdatering 
33 700, 67 500, 9-10 unge og 12 350 
Familiemedlemskab, den ene kan godt tælle som ung. Vi bliver nødt til at holde styr på hvilke navne 
der er de gældende i et familiemedlemskab. 

8. Økonomisk orientering 
ikke yderligere 

9. Nyt fra landsudvalget 
Ikke så meget nyt, der er  møde 3. juni 
Der arbejdes stadig på forsikring 

10. Hjemmeside – Facebook 
Vi  fortsætter med at sætte annoncer på facebook. 

11. Hoppekåring 
På grund af manglende tilskud fra bevaringsudvalget har vi besluttet at fjerne tilskuddet til føl og 
plage. 



Christinas mail skal rettes til cmattsson81@gmail.com  
Hennings fastnet nummer skal fjernes 

12. Ungeudvalget  
Ungeudvalget har afholdt soignering og mønstringskursus hos Hedelund Thomsen. 
Ungeudvalget vil gerne have tilskud 500 kr. til et reklame banner som der skal hænge på den ene 
kapervogn på landsskuet. 
De har planlagt tur til Djurs Sommerland, til det og øvrige aktiviteter vil de gerne have tilskudet 
øges fra 100 til 150 kr. pr medlem. Medlemmer der har betalt ungdomsmedlemskab eller unge der 
er den ene part af et familiemedlemskab. 
Begge tilskud er bevilget af bestyrelsen, Henning overfører penge. Vi snakker med de unge om den 
ene opretter en specifik konto til ungeudvalget. Ungeudvalget skal ved årets afslutning aflægge em 
kasseklade eller lignende til bestyrelsen. Tilskud vil fremover blive uddelt i april og derefter ved 5 
nye betalende hen over året. 
 

13. Hingsteprojekt hingste 
Der er frafald af hopper til næsten alle hingstene, Vi regner med der cirka bliver bedækket 60 
hopper indenfor projektet. 

14. Rykkerskrivelse hoppekåring 
Helle snakker med Henning om udsendelse af rykkerskrivelse. 

15. Landsskuet 
Landsskuet blev planlagt i forhold til stald, dommere, show med mere.  

16. Eventuelt 

Mødet sluttede af med afstamningsbedømmelse. 
 
 
 
 

Næste møde hos Christina Mattsson tirsdag den 13. august 2019 

mailto:cmattsson81@gmail.com

