
Bestyrelsesmøde i Avlsforeningen Den Jydske Hest søndag d. 5. februar 2023 kl. 10.00 hos 

Helle Hedelund Thomsen, Kræmmervejen 26, Vellev, 8860 Ulstrup. 

Deltagere fra  Avlsforeningen: Helle D, Jørgen E, Henrik J, Julie N, Helle H, Søren B og Anna T (sidstnævnte 

deltog i de første 3 punkter via teams)  

Deltagere fra Lokalforeninger: Angelica fra ”Jydsk hesteavl øst” (deltog i de første 3 punkter via teams) 

Gitte Ebbesen fra ”den jydske hest lokalforening Fyn”, Jesper Sørensen fra ”den jydske hest østjylland”, 

Thorfinn Thomsen fra ”den jydske hest i Sydjylland”, Hans Jørgen Knudsen fra ”Nordjyden”, Marlene fra 

”Den jydske hest på Fyn og øerne”. 

Deltager fra Ungeudvalget: Bertram.  

 

Orienteringspunkter: 

1. Godkendelse af referat fra 03.12.2022 

Referat Godkendt.  

Kort præsentationsrunde af alle deltagere.  

  

2. Nyt fra formanden 

Ikke mange nye ting. God generalforsamling.  

Niels Holgers hingst er blevet solgt-lånt ud. Den tog Jørgen Nielsen, Havndal. 

 

3. Konstituering. Valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt beretningsansvarlig 

Helle D. gennemgår de forskellige opgaver. Herefter konstituering.  

- Formand. Helle Dalsgård 

- Næstformand: Jørgen Elkjær 

- Kasser: Søren Bull  

- Sekretær: Henrik Jessen 

- Beretning og Ærespræmier: Helle H (Anna hjælper med præmier til Sjælland) 

- Hjemmeside og FB: Julie og Anna 

- Rosetter og medaljer: Anna  

Helle D: håber på et lige så godt samarbejde som hidtil.  

 

Diverse: 

Admin rettighed til FB skal overgå til Anna. Anna beslutter hvordan opsætning med admin og brugere skal 

være fremadrettet.  



Jesper: regning for hjemmeside kommer til mig da den står i mit navn. Aftalt med Jesper at vi umiddelbart 

fortsætter som nu. Jesper undersøger hvor omstændigt det er at ændre.  

4. Generalforsamlingens forløb, udsendelse af referat mv. 

Vi skal huske at afkomsgrupper efter hingste ikke opnår medaljer.  

Evt. fokus på at man siger sit navn inden man taler. Der er altid nogle få nye med.  

Fremover skal vi måske overveje nyt sted.  

Der var mødt 58 stemmeberettigede - det var faktisk flot. Fremover bliver det måske lidt færre.  

Næste år præciserer vi på generalforsamling hvad de forskellige kontingenter kan.  

Helle D: jeg fået mail fra Ib Amdissen Møller, han skriver bla: efter mange år er det tid for mig at træde ud. 

Ros til Helle som formand. Han har været glad for at være end del af jydeavlen.  

Referat fra generalforsamling sender Henrik til Jørgen og Helle. Derefter sender Helle ud.  

 

5. Økonomi, orientering (SB) 

Udvikling i medlemmer, i år 2023 til dato:  

• 42 aktive. Sidste år 65. 

• 33 familie. Sidste år 37. 

• 18 passive-bruger. Sidste år 26 

• 12 unge, sidst år 10.  

Gratis medlemmer: ved køb af hest fra 1 okt-31 dec, vil de fremover være gratis medlem året efter.  

For nogle par, er kun én af dem medlem. Måske vi kan få flere par til begge at være medlem.  

Brugermedlem, hvorfor har vi det? Det forvirrer mange. Helle D forklarer baggrund. Vi diskuterer hvor 

mange der er passive og hvor mange der er brugere. Skal der ændres på prissætningen af dette og det 

passive medlemskab? Skal der ændres på navnet, at det ikke skal hedde ”brugermedlemsskab” mere? 

Søren læser liste op med dem der har betalt 400 kr., vi vurderer 1 ud af 17 er bruger.  

Vi kan evt. køre en kampagne på FB med ”betal 100kr og støt den jydske hest”. målet skal være at de der 

har lyst at støtte avlsforeningen kan gøre det uden at være medlem. Anna og Julie beslutter hvad vi gør.  

 

6. Genresourceudvalg(HD) 

Helle D: der forventes at vi kan søge tilskud igen i 2023 til både hingste og hopper, der har afkom i 2022.  

 

7. Nyt fra Landsudvalget(HD) 

Ikke noget nyt. Ingen møder siden vi så hinanden sidst. Har været til hestekongres, vi har 2 billetter.  

8. Hjemmesiden, opdatering mv, facebook herunder ansvar mv fremadrettet (alle) 



Julie: vi er ved at få lokalforeningers aktiviteter ind.  

Folk er gode til at melde ind når heste er solgt og kan komme af salgsliste.  

Kan vi lave noget på FB-hjemmeside om oprettelse af heste i CHR? Julie ser på det.  

 

9. Ordet er frit – forventningsafstemning: avlsforening -lokalforening samt ungeudvalg. (Alle) 

(Vi tager det sammen med pkt. 1-5 for lokalforeninger samt unge)  

 

Ifølge dagsorden skulle lokalforeninger og unge gå for sig selv – men det blev besluttet at tage hele 

dagsorden i fællesskab.  

 

1. Fælles jydetræf, planlægning og sted for afholdelse i 2024 

Sjælland har styr på det. 

 

2. Show Herning 2023 

Vi diskuterer om belgiere skal med- vi gennemfører det selv men de er velkommne, hvis de melder sig.  

Showheste står måske i stald med showheste. Er der plads kan de komme med ind til racer i deres stald.  

Vi skal gøre deltagere opmærksomme på at de kan tilmelde som udstilling.  

Tema bliver badehotellet. Julie udtænker karakterer. Helle D og Julie står for show.  

Senest til hingstekåring har vi liste med deltagere. Alle lokalforeninger melder ind til Julie. Vi ønsker at 

inddrage flere i planlægning.  

 

3. Hvad kan Hovedforeningen gøre for lokalforeningerne? 

Marlene: fokus på gratis medlemmer, hold dem aktiveret.  

Vi drøfter hvordan vi kan informere hinanden om nye medlemmer på tværs af lokal- og avlsforeningen. 

Hvad gælder i forhold til gdpr.  

Helle læser nuværende velkomstbrev op. Vi vil gerne have dette opdateret så det indeholder det 

nødvendige for at vi overholder gdpr. Bertram tilbyder at lave et udkast til hvad vi skriver. Han melder ind 

til Helle D inden for en uge. 

Julie sender fremover velkomstmail. Evt. Anna på sigt.  

Helle D: husk at lokalforeninger opfordrer nye til at bakke op om avlsforeningen.  

Julie: evt. lav fælleskørsel til arrangementer.  



Vi drøfter hvordan nye avlere egentlig kommer i gang. Nogle starter med brug, og får et føl. Vi skal passe på 

ikke at skubbe til folk.  

Forslag om lokalforeninger og avlsforening kan lave små lokale bedømmelseskurser. Det kunne være en 

mulighed for at lave et lokalt og mere simpelt set up.  

 

4. Hvordan fastholdes nye medlemmer, så de fortsat er en del af sammenholdet i DJH? 

(Punktet er drøftet sammen med pkt. 3.)  

 

5. Trækkerpulje – er det muligt? 

Er der stemning for det blandt ung-medlemmerne.?  

Bertram: det er nok svært at lave en pulje hvor de står standby uden at kende hest eller ejer. Bedre at man 

henvender sig til de tre i unge udvalg, de kan tage videre kontakt i evt. en messenger-gruppe.  

Vi aftaler at Bertram er kontakt person for dem der mangler trækker. Og han melder tilbage til heste ejeren 

indenfor 3 fra henvendelsen.  

Vi er klar over at det med træning af hesten kan være svært for dem der søger en trækker. Men vi er enige 

om at dem der mangler trækkere skal sørge for hesten møder trænet. 

Fastholdelse af nye medlemmer, forslag om betalingsservice. Søren undersøger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beslutningspunkter: 

1. Hingstekåring (se længere nede i referat)  

2. Hingsteliste 2023 

3. Landsskuet 2023 

Dommere:  

• Jesper T, Julie- måske, Bente 

• Jørgen E, Anne T, Jens H,  

Assistenter: Lotte H og Uffe  

Beskrivelse af racen til ophængning på stalden. Henrik Har tekst, Vi afventer info fra Landskuet om format.  

Hesteshow. (er planlagt under tidligere pkt.)  

 

4. Nyt dommerkursus 

Vi går efter at lave et i efteråret. Det bliver åbent for alle, igen med fokus på video. Vi ser om der er nok 

opbakning.  

 

5. lineær registrering program/bedømmelse/karakteristik 

Vi ser hvordan det ser ud med resultat fra hingstekåring. Dommerne til hingstekåring skal ikke se på den del 

karakter der dukker op i skemaet. Den er til bestyrelsens brug.  

Derefter skal vi nok have et seminar i bestyrelsen hvor vi prøver et system af.  

 

6. Udflugt 

Den går i år til Nordjylland. Vi drøfter om regan vest er en mulighed, det er bare lidt dyrt. Og måske allerede 

booket.  

 

7. Evt. 

Liste med dem der mangler beretning læses op. Der uddeles beretninger til alle i bestyrelsen så de kan 

formidle.  

Vi slutter af med afstamningsbedømmelse af de anmeldte hingste til kåringen. 

 

8. Næste møde 

Bliver hos Jørgen E d. 9. maj kl. 10:00.  



 

Landshingstekåring d. 4. Marts 2023 

1. Dommerhold 

Helle D foreslår Jørgen Finderup som dommerformand. Og foreslår at bestyrelsen indsætter Julie N. 

Jesper S er tidligere valgt.  

Birgit er lige valgt på generalforsamling i år, vi diskuterer om hun er inhabil. Det mener vi ikke hun er. 

Dommerholdet bliver: Jørgen Finderup, Jesper S, Julie N, Birgit J.  

 

2. Dommer til lydighedstest 

Lydighedstest. Jens Høgh, Tommy, Thorfinn, (Peter Rosendal er suppleant) 

 

3. Kataloger 

Vi bestiller 125 stk. 

 

4. Ærespræmier 

Helle H siger vi har én på lager.  

Behov. De 3 første.  

Hovpleje  

Soignering.  

Bedste afkom fra projekt.  

Vi har følgende præmier: 

• Fam. Bull giver til lydighedstest.  

• Hestepraksis Himmerland. 

• Bixen Ålestrup. Evt. til publikumsvinder.  

• Nordjyden.  

• Østjylland.  

• 3 stk. fra avlsforeningen. Køber Helle H. evt. en til fløjen hvor vi indgraverer.  

Dertil har vi dækkener der broderes efter behov. Helle H laver et klar til fløjhingst.  

 

 

 



5. Annoncer 

De nuværende spørges igen.  

Forslag til nye. Helle H kontakter dem:  

• Shire oil. 

• Dangro 

• Daurehøj rideudstyr.  

 

6. Dyrlæge 

Helles assistent laver dyrlægekontrol.  

 

7. Medhjælp i stald og ridehal 

Uffe og Lotte Hedelund 

Piskefører: Helle D spørger Henning K og Jonas K 

 

8. Tavle med mål 

Helle H medbringer. 

 

9. Måling af hingste 

Vi spørger Henning K., Sarahs søster Anne spørger vi om hun vil assistere.  

 

10. Indbydelse af dommere, sponsorer, gæster samt breve til udstillere 

Helle D sender ud.  

 

11. PR stand 

 

12. Billetsalg 

Salg af billetter, der skal nok være 2 hold pga. 2 indgange.  

Julie spørger Mads.  

Gitte og Bjarne.  

Marlene, kommer lidt senere. Hun uddeler også beretninger.  



 

13. Målebånd og stangmål 

Jørgen E medbringer.  

 

14. Skilte ved indfaldsveje 

Helle H stiller dem op.  

 

15. Fotograf samt videooptagelse 

Sine vil gerne tage billeder til beretning.  

Anne T laver video på FB. Finder selv speaker hvis hun ikke selv gør det. Evt. Helle D.   

 

16. Bestille morgenmad og frokost 

Helle D bestiller. Bestyrelsen skal melde fra hvis de ikke skal have morgenmad eller middagsmad.  

 

17. Pressemeddelelse og omtale 

Henrik laver pressemeddelelse og sender til aviser samt til bestyrelsen, de kan sende videre til flere medier.  

Vi forsøger at sende til: Hest og rytter. Effektiv, landbonord, Ålborg stift, Viborg stift, Hobro avis, Aars avis, 

Farsø avis, Vesthim. avis, ugeavisen Møldrup, Bevaringsudvalget, Landbrugsavisen.  

Tv. Tv nord, tv midt vest.  

Anna T deler på FB og lign.  

 

Rosetter, trensenumre, æresbånd mv., 

Råhøjgård, har skrevet levering 15 februar af æresbånd. Helle D følger op.  

Helle D kontrollerer hvad der er på lager. Så vi ved om der er nok til hingstekåring.  

Trense nr har Helle D.  

 

Program 

Vi drøfter om dem der kommer langt væk fra kan blive målt sidst. Helle ser om det kan lade sig gøre. Men 

nemmest det kører i rækkefølge.  

Hvis man giver besked inden kan man godt komme dagen før med hingste. Køretiden fra Sønderjylland er 

3-4 timer så med start kl 8:00 er det nok aktuelt. Fra sjælland kommer de dagen før.   



Helle D laver tids program for bedømmelse og lydighedstest.  

Lydanlæg: de har anlæg i Ålestrup der kan dække begge haller.  

 

 


