Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 27 august 2015, hos Preben
Støttrup, 8382 Hinnerup.
Afbud: Niels Rasmussen.

1: Tilføjelse til dagsorden: Ingen tilføjelser.
2: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
3: Godkendelse af sidste referat: Godkendt.
4: Meddelelser ved formanden.
Sommerudflugten: Der havde været 23 personer. Det havde været en
dejlig dag.. De havde fået morgenkaffe, været på Ismejeri, set flotte
sand skulpturer, set Hardy Sørensens Belgier heste og sluttede dagen af
på Birsted Kro, med stegt flæsk og persille sause.
5: Hjemme/Hoppekåring samt føl og plag skue.
Hjemmekåring var der tilmeldt 6 hopper, rundt om i landet.
Der var ikke tilmelding nok til Hoppekåring, samt føl og plag skue så det
måtte desværre aflyses..
Der var tilmeldt 1 hoppe, 2 føl og en plag.
Så den hoppe der var tilmeldt i Randers, blev bedømt til hjemmekåring.
Der bliver ingen Åres hoppe i år.
6: Hjemmesiden.. Ingen tilføjelser.
7: Aktivitets kalender.

Der bliver lidt mindre aktiviteter, da der er ikke er så stor tilslutning, til
de aktiviter der afholdes.
Sommerudflugten bliver lagt sammen med den årlig kører tures dag.
8: Valg af foto til kalender…
Der mangler foto til kalender og åres skriftet.
Vil høre om Øst, vil være med til, at lave kalender sammen med
Jylland/fyn.
Forslag til, hvor mange kalender vil bliver trykt, ca. 35 stk.
9: Ændringsforslag til vedtægterne for Belgisk hesteavl Jylland/Fyn:
Ændringsforslag til vedtægterne §5
Eksisterende tekst:
§5
Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for 3 år og består af 11 medlemmer , hvoraf 3
vælges i Sønderjylland, Ribe og Vejle amter samt 1 fra Fyn (sydkredsen), 3 i Skanderborg, Århus
og Randers gl. amter (mellemkredsen), og 4 i Ringkøbing, Viborg, Thisted, Aalborg og Hjørring
gl. amter (nordkredsen). Af bestyrelsesmedlemmerne afgår årlig én fra hver kreds, hvert tredje år
dog 2fra nordkredsen og fra sydkredsen. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand og
antager sekretær. Disse tre danner forretningsudvalget. Bestyrelsen leder foreningens
forretningsanliggender og er ansvarlig for foreningens pengemidler, dog ikke i tilfælde af bankkrak.
Bestyrelsen indstiller efter anmodning dommere til Ungskuet og evt. andre skuer.

Den eksisterende tekst i vedtægterne erstattes af følgende:
Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for tre år og består af syv medlemmer, hvoraf
et medlem vælges på Fyn. Såfremt ingen ønsker valg på Fyn, vælges det sidste bestyrelsesmedlem i
hele området. Der vælges én suppleant i Jylland-Fyn.
Kassereren vælges af generalforsamlingen. Formand, næstformand og sekretær vælges af
bestyrelsen.

Bestyrelsen leder foreningens forretningsanliggender og er ansvarlig for foreningens pengemidler,
dog ikke i tilfælde af bankkrak.
Tilføjelse til vedtægterne for BHJ – Fyn § 9
Tilføjelsen er markeret med gul:
§9
Hingste- og hoppekåringer afholdes efter Dansk Belgisk Hesteavls regler.
Generalforsamlingen vælger tre hoppekåringsdommere i hele området Jylland - Fyn, der vælges én
suppleant i hele området. Dommerne vælges for tre år.

10: Dato for generalforsamling.. Lørdag den 6 februar 2016.
11: Hvem er på Valg, kommer senere.
12: Dato for næste bestyrelsesmøde, Torsdag den 7 januar 2016.
13.Evt. Køb af chipscanner.

