
Bestyrelsesmøde den 2.12.2017 

0. Godkendelse af referat 

Enkelte sætninger manglede et par ord. 

1. Evaluering af hoppekåring og skuer. 

Vi skal huske beskrivelsen skal være positiv, men selvfølgelig skal der også stå, hvis der er noget der 

springer i øjnene. Og der er også forskel på kåring og skue. 

Ellers syntes vi det var en god kåringsrunde. 

Lydighedstest , vi må gerne være hårdere i bedømmelsen  ved tømmeføring. Niveauet for løfte ben 

er fint. 

2. Diverse nyt fra formanden 

Henvendelse fra Shetlandsforeningen, de skal være  værtsland for internationalt show og 

foreningen har 50 års jubilæum, den 20-22 juli måned 2018, de vil gerne have et showindslag fra de 

jydkse heste. 

Mødeindkaldelse til landsskuets generalforsamling fredag den 8 december kl 9 tilmeld onsdag. 

Landsskuet evaluering, mønstringsregler blev diskuteret, tøj, om opstil mellem skridt og trav. Boks 

fordeling. 

3. Medlems orientering 

Lidt færre end sidste år 90 betalt 500 35 til 700 19 til 350, 179 medlemmer i alt. 

4. Genressourceudvalg 

Helle har søgt 25.000 i foreningstilskud. Niels Holger er valgt til genressourceudvalget for 4 år. 

5. Beretningen 

Den er næsten færdig, der mangler billeder (Helle T sender mail til Jesper). 

 

Vi havde en god diskussion Hvordan finder vi nye avlere og hvordan bliver de fastholdt. Der er 

mange andre forbund der har det meget sværere med at fastholde medlemmer. 

6. Ok aftalen 

Den kører videre, den gav 3.100,- Helle T snakker med OK om hingstekåring og generalforsamling 

7. Landsudvalget 

Der er indkaldt til møde den 13. American paint har søgt om optagelse 

8. Hingstekåring 

Hingstekåringen blev planlagt. 

9. Hjemmesiden og Facebook 

Facebook er noget svært, der er ingen der melder noget tilbage. CM skal ikke surfe rundt og ej 

heller spørge. 

Det går noget trægt med at få resultater på hjemmesiden. Der skal findes ud af en måde  Efter hver 

kåring sendes resultat, dvs helhedskarakter og oprangering. Fremover skal der kun være 

helhedskarakterer på resultater fra kåringer. 



Link til dyrskue oversigt . Opdater fælles hingsteopdræt med tal. 

10. Fælles hingsteopdræt 

2,5 time tog det for at ordne hove på alle, de er kommet på stald, folk der har været forbi har følt sig 

velkommen. 

Som betingelse for tilskud er det et krav hingsten stilles til kåring og stilles til rådighed for avlen i 1 år. 

Vi skal som forening gøre noget for at støtte alle bliver brugt. Hvad gør vi med dem der ikke selv ser sig i 

stand til at fremstille hesten til kåring. 

Vi snakkede bland andet om hvordan det kan sikres at alle får bedækningen. 

11. Udflugt i 2018, Sydjylland 

Næste kursus bliver i 2019 

Fastsæt dato for afslutning af hingsteprojekt 

Regnskabet bliver ikke sendt ud sammen med indbydelsen til generalforsamling. Sidste tilmelding til 

generalforsamling 15. Januar 

CM laver begivenhed på Facebook 

Næste møde tirsdag den 6. februar 

 


