
Bestyrelsesmøde i Avlsforeningen Den Jydske Hest søndag d. 7. August 2022 kl. 10.00 hos Christina 
Mattsson og Jacob Gnistrup,  Ådalsvej 8,  4720 Præstø 
 
 
Opfølgning og godkendelse af referat fra 2022.05.12 
Gennemgået og godkendt.  
 
Evaluering af Landsskue og øvrige dyrskuer (alle) 
Fantastisk godt landsskue. Vi drøfter standen og evt nye tiltag fremover, men det fungerede meget 
godt i år.  
Gik godt i fælles konkurrencer (som ofte før). Det gik også godt med nye udstillere. Men vi skal være 
obs på at de er placeret sammen med de andre.  
Frederiksborg hingste skal flyttes ud til bagvæggen og bindes. Helle D tager det med videre.  
 
Aulum dyrskue har 12 tilmeldte jyder, avlsforeningen giver derfor en ærespræmie.   
 
Vi diskuterer de heste der stiller med urene lemmer på dyrskuer, og hvordan vi håndtere dem som 
dommere.  
 

Nyt fra genresourceudvalg(HD)  

Ikke meget nyt. Vi afventer stadig vores klagesag over de penge de mangler at udbetale til os. Ca 
65.000kr. vi er spændte på om de kommer.  

 

Generalforsamling 2023 (HD)  

Hammerum er reserveret d. 4. feb. 2023.  

 

Medlemsorientering (SB)  

Søren B fremlægger, Medlemslisten er opdateret. Nogle tidligere er taget af listen.  

Vi skal være opmærksomme på dem der har hingst på hingsteliste skal være medlem.  

 

Økonomisk orientering (SB)  

Søren opdaterer os på økonomi fra landsskue og generelt.  Det ser fornuftigt ud.  

 

Nyt fra Landsudvalget (HD)  

Der blev bla, drøftet regler og sager for transporter som der arbejdes med.  

Har vi aktuelle sager kan de med fordel sendes til Jørgen Kold, han håndtere dem godt.  

  

Hjemmesiden roser og mangler (Alle)  

Ros til hjemmesiden, der sker noget og hurtig opdatering.  

Der kommer konto nr og mobilepay nr på hjemmesiden ved betaling.  

Vi beslutter at Julie køber en pc til foreningen der bruges til hjemmeside. Pris ca 2-3.000kr.  

 

Facebook (Alle)  

Der sker løbende noget på siden. Lige nu kører august foto konkurencen. Henrik har sendt film til 
Christina om heste på fold om vinteren, den kommer på som det næste.  



 

Beretning 2022 (HHT/CM) 

Helle H efterspørger karakterestik fra dyrskuer. Ellers kører det planmæssigt.  

 
Hingstekåring 2023(HD)  
Dato er 4. marts 2023. vi planlægger meget af det praktiske.  
 
Ungeudvalg 
Vi drøfter status på aktiviteter og aftaler at Julie og Henrik har kontakten til dem.  
 
Opdatering, praktiske oplysninger brugsweekend 12.-14. August 
Helle D opdaterer på arrangementet, tilmeldinger osv.  
Programmet og div bliver gennemgået.  
 

Hingsteopdræt, nu og fremover 

Det har været rigtigt positivt de gange vi har gjort det. Også i 2022. 

Hvis nogle vil være værter i 2023 bakker vi op.  

 

Hoppekåring 2022 

Vi gennemgår dommere, tidsplan og praktiske ting.  

(i dette referat et kort punkt men i praksis et langt punkt hvor mange opgaver fordeles)  

 

Rosetter og medaljer 

Rosetter er bestilt. Helle D og Christina bestiller 25 sølvmedaljer og 25 guldmedaljer.  

 

Dommerkursus 22. Oktober 2022 

Helle D tilbyder at det kan være hos dem. Det takker vi ja til.  

Det er et 1 dags kursus. Pris bliver 300kr for kurset.   

Tidsrum 10-16.   

 

Evt og Næste møde 

Næste møde hos Henrik lørdag d 3 dec.  

 

 

 


