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Bestyrelsesmøde i Avlsforeningen Den Jydske Hest d. 4/8 2016 kl. 10.00 hos Christina Mattson. 
 

Referat: 

Orienteringspunkter: 

1. Godkendelse af referat fra 19.05.2016. 

Det var et godt brev der blev sendt til Schleswiger.  

2. Nyt fra formanden 

Forespørgsel fra Kongeriget Danmark om samarbejdsaftale på hesteforsikring, Helle har ikke svaret, 

men svarer vi har en anden aftale 

3. Landsskue og øvrige skuer. Landsskuet, god stald rigtig god bred staldgang, gode bokse inde, for 

små bokse ude. Ønske om at hingste placeres ude eller showheste mulighed for at binde hingste i 

bagvæggen, lukkes mellem bokse. Unghopper opstaldes i grupper. Skilte skal nærmere staldgang 

eller vlre større. Helle samlede sammen og vil skrive et samlet brev til skuet. Standen blev 

diskuteret. Helle vil gerne have besk fra skuer 

4.  Genressource, Helle regner med folk har fået, Helle laver ny ansøgning på liniær registrering, og 

Helle søger foreningstilskud. 

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. Medlemsorientering: ikke de store ændringer, nye medlemmer skal meldes til Helle 

7. Generelt ligger vi stabilt økonomisk.  

8. Landsudvalget møde, hesteloven er inde til fornyet bearbejdning, forum for hestevelfærd vil gerne 

have med der skal være 2 heste, og forskellige regler for nye og gamle. Når loven er revideret så 

tager de fat i transportforordning. Vedrørende pas er det nu brugeren der har ansvaret for passet, 

dvs det er opstalderen der skal kunne fremskaffe pas. 

9. Hjemmeside , salgslisten er blevet god, følbilleder er gode. Kalender skal opdateres, 

lokalforeningsarrangement. Alle relevante arrangementer er velkomne, men kræver det er 

medlemmer der melder ind og der skal stå arrangør. 

10. Facebook, CM er ansvarlig, dem der nu har adgang kan stadig lægge på, HD informerer og 

hjemmeside informere om folk skal sende billeder ind. 

11.  Beretning Helle H vil gerne have noget fra dyrskuerne, 280 styks bestilles som sidste år 

12. mobil betaling er Helle H ikke kommet videre med, snakker med dem snarest 

13. Hingstekåring 4/3 Lykkeshøj og Finderup er booket 

14. Kursus 2017: praktisk del agility, i det sydjyske 

Diskussionspunkterpunkter: 

Beslutningspunkter: 

1. Schleswig er aflyst 

2. Rykker er lavet og sendes sammen med hoppekåring indbydelse 
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3. Invitation til hoppekåring. Gørlev har flyttet deres hesteskue til lørdag den 17., Jydsk hesteavls øst 

stiller selv dommere til føl og plage lørdag og kåringsdommerne kommer søndag den 18 som 

planlagt, Øst vender tilbage med dato 

 

Velkomstbrev, oversigt over bestyrelsen sendes ikke med, der skal være forklaring på hvorfor flyer 

med OK sendes med 

 

Liniær registrering hjælpetekst/skema fra Christina skal gennemlæses til næste gang. 

 

Fælles hingsteopdræt, skulle gå et fælles sted 2 somre og 1 vinter, startende forår som 1 års, 

avlsledelsen kigger på dem i efteråret og skulle så hjem igen som 2 års, Niels Holger Fisker, Ole Toft 

er ikke afvisende, skal være beskåret når de kommer og så blive beskåret og får ormekur.  Skulle gå 

i løsdrift om vinteren. Vi synes det lyder godt, og Helle regner på det. Man kunne også søge tilskud 

fra genressource. Vi synes alle skal kunne melde til, hvis vi kan se der er nogen der har en 

interessant afstemning kan man snakke med dem. 

 

Som repræsentant i Fynsk Hesteforum indstilles Jesper 

 

Næste møde hos Jørgen Elkjær den 8. december 

 


