Referat af bestyrelsesmøde den 6 april hos Lise Markussen
Afbud: Markus Henriksen
1 Godkendt
2 Hingstekåringen blev afholdt med fint lille besøgstal og en god stemning
Der er nu håb om at Niels Jensens legat endelig bliver overført rigtigt i forhold til banken
Der skal fremadrettet være helt styr på at referater bliver underskrevet og gemt, da vi juridisk i
forhold til bank osv lider under at alt er forsvundet efter forrige år. Jette sørger for der bliver skrevet
under. Hvis der ikke er anmærkninger til det renskrevne referat inden 5 dage, lægges det på
hjemmesiden
3 Det virker mest logisk simpelthen at udsætte generalforsamlingen til 22 nu. Der vil blive udsendt
en mail med info og regnskaber vedhæftet så snart alle har underskrevet regnskaberne. Alt kører
uændret frem til januar ‘22
4 Medlemstallet er stort set uændret, dog med to nye indmeldelser
5 Dommere til landsskuet bliver Claus Jensen, Tim Holtzen-Larsen og Elisabeth Larsen. Sekretær
Bente Jensen. Racerepræsentant Lone Øhlenschlæger. Kaperkørsel Charles Madsen og Leo Halds
sløjfede tur fra sidste år overføres til i år. De skal spørges om deter ok. Der gøres ikke forsøg på
show.
6 Der gives ærespræmie til det fynske dyreskue
7 Det er stadig svært at planlægge en ‘rigtig’ sommerudflugt. Ingen ved endnu hvor mange man må
være hvornår. Vi kan dog hurtigt lave en hygge grillaften som sidste år ved Katrine og Kasper
8 og 9 Jyderne vil ikke mere holde kåring i Randers, så vi må også beslutte hvad vi vil Foreløbig
melder vi ud at det selvfølgelig er som planlagt den 25 september og så beslutter vi endeligt på
næste møde hvad der skal ske
10 Vi vil igen i år have et følalbum, så der sker lidt på Facebook.
Jette spørger om hjemmesiden evt skal friskes op eller re-designes, da der var noget store problemer
efter one.coms sidste opdatering. Opsætningen er nok snart 10 år gammel? Og kan ikke helt følge
med til opdateringerne. Kunne man mon finde en som faktisk havde forstand på hjemmesider der
kunne sætte den op på ny
Der skal opfordres til at folk får taget gode billeder af alt de laver med deres heste og sende til
webmaster da billeder bliver ubrugelige hvis først de har været gennem messenger. Vi ville også
stadig gerne have historier, men desværre har de som gerne vil fortælle nok været på banen
Hvis det skulle gå så galt der ingen dyrskuer bliver igen, vil vi forsøge med virtuelt dyrskue med evt et
lille startgebyr som skal dække at sende rosetter ud
11 Af aktiviteter er der fra Sanne og Bent Hoffmann tilbudt at afholde en lille køretur/grillaften sidst i
maj. Sanne arbejder stadig på detaljerne
Vi planlægger et medlemsmøde/teaser til dommergerningen ved Jørgen Finderup til efteråret,
formodeligt i oktober, men afhængigt af hvornår han kan. Emnet bliver hvordan man ‘ser’ på en

hest, noget om at være dommer og måske også lidt om hvordan vi undgår at skræmme nye
dommere væk inden de for godt kommer i gang.
Vi mangler dommere voldsomt og det kunne være et håb at en uforpligtende dag eller aften kunne
vække interessen.
Heine taler om en afkomssamling efter Matto. Evt efter fravænning i år.
Jette foreslog et kursus ved hestetandlæge og kiropraktor Heidi Nielsen, hun kan også rådgive om
tilpasning af bid og holder kurser i førstehjælp og sundhed ved heste og kurser tilpasses bestillers
ønsker.
Indtil vi ser om der bliver dyrskuer arbejdes der kun helt målrettet med køreturen og Jørgen
Finderup
12 Intet
13 Næste møde er 3 juni hos Preben Støttrup
14 Vi skal have taget op i Dansk at båndet til hingstekåring kommer til at tilfalde vinderen og ikke
publikumsfavoritten. Så kan publikumsfavoritten få en roset eller en lille ting. Det er for forvirrende
som det er og også lidt dumt at det kan være en anden end fløjhingsten der går hjem med et bånd
om halsen og når vi pludselig står uden publikum står hingsten uden bånd.

