1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt, punkt 6 er til senere.
Jesper sørger for indkøb af videokanon og pc.
2. Evaluering af hingstekåring
Det var ikke den største kåring, vi ser frem til kåringen i 2019.
3. Økonomien ser fin ud. Hammerum vil ikke fremover reklamere, da hestelinjen er nedlagt.
4. Genressource udvalget
Der er ikke så meget nyt. Der har været hurtig tilbagemelding på støtte.
Vi vil ikke søge til noget projekt i år.
5. Gerneralforsamling 2018
3. februar i Hammel, og 3. marts hingstekåring i Lykkeshøj
6. Ærespræmier 600 kr til landsdelsskuer og til skuer med flere end 10 udstillede jydske heste.
7. Medlemmer, Det er tidskrævende at der er så mange medlemmer der betaler kontingent henover
året.
8. Vi har bevilget op til 10.000 til indkøb af videokanon og pc. Det er rart at vi har midler så vi kan
lægge ud for genressourceudvalget.
9. Nyt fra landsudvalget
Der er ikke noget nyt. Forretningsudvalget går i gang med transportforordningen.
10. Hjemmeside og facebook
Det er kun Nordjyden der har meldt ind om aktiviteter.
Foreningens aktiviteter på Facebook, Instagram og så videre blev diskuteret.
11. Hoppekåring følg og plagskue efterår 2017
Gørlev lørdag den 16. september
9. september Revsø
30. september Lykkeshøj
den 10. september Nordjylland
den 17. september ledig
12. Beretning
Som sidste år, 8. oktober er sidste frist for levering af materiale.
13. Hingsteopdræt indsyning
Jesper sender billeder til landbrugsavisen
Vi lægger billeder og data ind på hjemmeside (Jesper) og facebook (CM)
Vi synes det var en rigtig god dag. De blev lukket ud på 8 hektar rigtig god indhegning.
Sjælland vil lave udflugt dertil i juli måned, andre også er velkomne den dag. Øvrige besøg skal

aftales med fodervært.
Vi vil overveje hvordan vi bedst støtter at alle hingste bliver brugt.
14. Rosetter
Forskellige rosetter blev gennemgået, både udseende og pris. Christina bestiller til næste år
15. Landsskuet blev planlagt i detaljer, der er tilmeldt 50 jydske heste

Næste møde 1. August hos Jørgen Elkjær

