Bestyrelsesmøde i Avlsforeningen Den Jydske Hest
torsdag d. 10. februar 2022 kl. 10.00 hos Søren Bull, Røddingvej 10, 7480 Vildbjerg

Lokalforeninger er inviteret med, det er de en gang årligt for at holde hinanden opdateret og udveksle og
udvikle ideer. Samt for at have bedst muligt føling med den jydske hest rundt i landet.
Helle D orienterer om flere emner, bla at Der bliver afholdt landskue. 30/6 – 2/7.

Konstituering. Valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt beretningsansvarlig,
ærespræmieansvarlig, medaljer og rosetter ansvarlig. Øvrig arbejdsfordeling
Formand. Helle D
Næstformand: Jørgen E.
Sekreter: Henrik J
Beretning og ærespræmier: Helle H.
Medaljer og Rosetter: Christina M.
Hjemmeside: Julie
FB: Christina M.
Honorar politik 2022 fastlægges.

Generalforsamlingens forløb, udsendelse af referat mv.
Forløb godt. Godt med god debat om feks. lydighedstest. Vigtigt vi kan debattere og stadig holde en
god tone.
Der blev diskuteret meget om forslag til vedtægtsændringer.
Vi beslutter fremover at bruge sætningen ”lydighedstest ej bestået”, for de heste der ikke aflægger
da vi betragter det som ikke bestået.

Økonomi, orientering (SB)
Søren Bull siger betalinger har kørt godt. folk har været gode til at skrive i kommentar hvad de
betaler for. Det er vigtigt at holde fast i. Søren fortæller han er kommet godt i gang og efterhånden
kører det godt. Søren giver status på økonomi og medlemmer.

Ordet er frit – forventnings afstemning: avlsforening -lokalforening samt ungeudvalg.

Marlene: kan vi lave en oversigt over dommere.
Helle D: ja, der blev lavet en liste efter kursus i 2013. vi opdaterer den.
Vi diskuterer hvad der kræves for at være dommer for den jydske hest.
Det stiller helt andre krav når man til dyrskuer også skal bedømme andre racer.
Jørgen E: harmoni, fundament og bevægelse gælder for alle racer. Har man styr på det så bliver det
aldrig helt forkert.
Helle D: kan vi få lokalforeningers arrangementer ind.
Der diskuteres hvordan henvendelser fra hjemmesiden sendes videre.
Show i Herning diskuteres.
Opstaldning af showheste. Udstillingsheste har første prioritet i staldene. Showheste kommer i
teltstalde v hal Q. Helle D har foreslået at gøre adgang bedre og området mere interessant. Evt en
alle der fører til banen v hal Q.
Kan vi motivere flere til at avle jydske heste..
Det diskuteres og mange synspunkter er fremme. Bla: Vigtigt at få dem interesseret i udstilling. Det
kræver oftest aktive avlsdyr at udstille.
Er der stemning for at dette møde afholdes på andet tidspunkt, evt en aften over teams.?
Vi aftaler det er torsdag efter generalforsamling næste år. Så har folk tid til planlægning.
Lokalforeninger må byde ind med indhold til mødet.
Fælles jydetræf planlægning og sted for afholdelse i 2024..?- Afholdes på Sjælland i 2024.
Show Herning 2022..? - Ungeudvalget har taget opgaven.

Beslutningspunkter:
Landsskuet:
Valg af dommer
Jesper Themsen + Julie Nymark.
Jørgen E. + Jens Henrik H.
Valg af racerepræsentant
Lotte Hedelund, der skal findes en mere.
Fælles brugsweekend.
Nordjyden orientering om Jydetræf 12-14 august.
linjær registrering
Bestyrelsen diskuterer hvordan linjær registrering måske kan omsættes til karakterer.
I første omgang skal der laves et udkast og så vil vi lave en prøve bedømmelse af nogle heste.
Derefter vurderer vi om vi går videre.
Kursus/temadag Begyndere og øvede. Planlægning og fastsættelse af dato
Tilmeldinger til første kursus er ca. 10. vi tror der kommer flere.
For de mere øvede planlægges der et kursus i oktober.
Næste møde
Holdes hos Helle H d 12 maj. Kl 10:00.
Mødet blev afsluttet med afstamningsbedømmelse af de anmeldte hingste til kåringen.
Velmødt
Helle Dalsgaard

Landshingstekåring d. 12. Marts 2022
Der er tilmeldt 1 tre års og 4 fire års.
Der planlægges alt det praktiske omkring kåringen.

Mødet slut.

