
Bestyrelsesmøde d 3 dec. 2022. Hos Henrik Jessen 

 

Evaluering af hoppekåring og føl & plagskue.  

Vi gennemgår mange ting om hoppekåring. Bla.  

Vi synes det har fungeret godt- generelt god kåringstur.  

Fungerede godt i Viborg vi føler os velkommen. Måske flere toiletter er nødvendige. Vi synes lyden kan 

optimeres lidt. Nogle havde svært ved at høre det hele.  

Ærgerligt at Revsø blev aflyst. Vi må se næste år hvor mange der melder til.  

Vi diskuterer rutiner ved kåring og lineær registrering. DV har et program. Måske en ide at seges laver en 

fælles platform til lineær registrering for alle racer.  

 

Assistenter landsskue.  

Vi regner med Lotte og Uffe igen. De gjorde det rigtig godt.   

 

Div. Nyt fra Formanden.  

Flere emner fremlægges. Bla: 

Møde i Landsskuet: Indkørsel til landsskue laves om. Der bygges langs arenaen. Der rokeres rundt på flere 

ting.  

Vi drøfter mulige kuske til kaperkørsel i Herning.  

 

Medlems orientering og økonomi samlet.  

Søren uddeler bilag med oversigt over økonomi og medlemmer og giver en status på beholdninger og 

indeståender. Flot materiale.  

Vi drøfter bla. medlemskab: 

- Søren B: nogle unge er medlem som familiemedlem. De er ikke med i opgørelse over antal unge.  

- Det bør vi synliggøre. Når de bliver familiemedlem skal de gerne skrive navn og om man er under 

25. 

Beretning er over årene blevet billigere. Skyldes mere er digitalt. Vigtigt vi får taget priser ind.  

 

 

 

 



Genresource udvalg. 

Vi har modtaget de manglende penge til hingsteprojekt. Ca. 65.000kr. Det er vi meget glade for. Ros til 

Helle D for at holde fast.  

Vi ved ikke hvad status bliver på bevaringsudvalget fremadrettet. De har ikke haft møder for nyligt.  

Beretning.  

Vi gennemgår hurtigt de ting der bør være med i beretning og hvad Helle har fået ind. 

Helle H: det ser godt ud. Der mangler dog renskrevet karakteristik fra nogle dyrskuer.   

Helle H og Julie aftaler hvordan de flytter billeder digitalt.  

Christina sender billeder af medaljevindere til hestensværn.  

 

OK aftalen 

Den kører godt. Fortsætter.  

 

Nyt fra landsudvalget. V Helle D.  

Der har været møde i både forretningsudvalget og landsudvalget.  

Uddrag fra tallene: 

- 43 jydeføl i 2022- 61 jydeføl i 2021 

- Bedækkede jyder i år til dato 74. Der var 72 sidste år samme tid. 

- Bedækninger pt for alle racer 5070. sidste år 5082 på samme tid.  

Helle D. redegør for øvrige ting der arbejdes med i landsudvalget.  

Landsudvalget/seges ønsker et billede der viser den Jydske hest til noget materiale. Vi drøfter hvilke type 

billede det skal være.  

Heste kongres 28 januar. I Kolding. Alle medlemmer af avlsforbund kan melde til.  

 

Hingstekåring.  

Vi gennemgår alt det praktiske. Stald Tougård er reserveret til 2023.  

Vi oplister de hingste der kan komme, sandsynligt med 19 stk. vi drøfter mulige dommere, de fastsættes 

senere.  

 

 

 

 



hjemmeside ris og ros.  

Vi er rigtig godt tilfreds. Ros til Julie.  

Julie: folk er gode til at melde ind med salgsheste og sige til hvis de er solgt. 

Det skal fremgå tydeligt at kun medlemmer kan sætte heste på slagsliste.  

Fælles hingsteopdræt.  

Vi er glade for at nogle vil. Godt at tilbuddet er der.  

Helle D taler med de værter der er interesserede. Sammen aftaler de hvornår og hvordan det skal være.  

Forsikring  

Søren sender regninger rundt til de foreninger der aktiv medlem.  

Evaluering af dommerkursus.  

Det har været to gode kurser. Vi overvejer et opfølgende om et år.  

Vi holder fast i at man skal henvende sig hvis man gerne vil med ud til dyrskuer og lign som 

dommeraspirant.  

Generalforsamling.  

Vi gennemgår dagsorden til generalforsamling og fastsætter datoer til kåringer i september. Samt beslutter 

oplæg til priser i 2023.  

Udflugt 2023.  

Vi når frem til det må være Nordjydens tur til at arrangerer i 2023. Efter corona år ser vi frem til at komme i 

vante rytmer igen.  

Evt og næste møde: 

Næste møde d 5 feb 2023. hos Helle H.  

Lokalforeninger inviteres med. Vi skal spørge dem til punkter til dagsorden så de får værdi ud af mødet.  

 

 


