Referat af bestyrelsesmøde den 9 juni hos Lise Markussen
Afbud: Kasper og Markus

1 Intet
2 Rigtig god tur til Sjælland, ok fremmøde. Det må vi arbejde på sker oftere. Rigtig flot planlægning
fra Tims side.
Gl Estrup var afviklet og gik godt med to heste udstillet

3 Hjørring dyrskue har 7 tilmeldte heste. Der er ærespræmie fra Niels Jensen og os selv. Lise tager
dem med op fredag
4 Det Fynske har 4 heste tilmeldt. Der givers den sædvanlige ærespræmie fra os og fra Dansk. Søren
tager denmmed hjem
5 Horsens har 5 tilmeldte heste. Der er ærespræmie fra os. Lise får den derud på en eller anden
måde
6 A Landskuet endte med 20 heste når alt er talt med
B Dommere Tim og Trine, sekretær Karen
Leo har meldt afbud til kaperkørsel. Heine vil prøve at blive klar. Leos campingplads og armbånd
skal overføres til Heine hvis han bliver klar
Racerep. Lone
C Der gives 1 ærespræmie fra Dansk på ca 8-900kr 3 fra os selv på 5-700kr 2 fra Niels Jensen på
750kr og vi er meget taknemmelige for at Hardy har besluttet at skænke en ærespræmie også. Det
er ca en for hvert 3 dyr, så det burde blive en fest.
Dommerne kan tildele dem uden øremærkning.
Jette køber dem og foreløbig handler vi igen ved Dahls gravering
D Der er frisk bast på lager og Tinna sælge ad-lib kaffe hele ugen som hun plejer. Hun bager selv
kage til salg
Borde og stole er bestilt
E Infomøde onsdag aften med kaffe og kage kl 20.30
Lise 1 kage Jette 1 kage +begge tager kaffekander med + Jette har bestik
Preben husker kaffemaskinen
Vi er nødt til at prøve at fremme en kulturændring i forhold til bedømmelse og dommere og hvordan
der er at være der de følgende dage. Ingen gider dømme hvis man skal stå til regnskab for folks
vrede i flere dage. Vi må lægge op til at i DBH har vi en kultur hvor man spørger om det man er i tvivl
om og derefter kan lægge det bag sig. Lise adresserer det.

Tordag kl 16.30 er der hygge, men også mulighed for at stille spørgsmål til dommerne. Tinna skaffer
to kasser øl vi kan købe
Lise spørger Tim og Trine hvilke hold de evt ønsker dommerføl i

7 Tale med kåringsudvalget om hjemmekåring passer dem den 10 eller 11 september

8 Efterårsskue er den 24 september
Det er ikke muligt at være hos Eskild. Heine tilbyder at afholde det i år.
Tilmelding skal være klar på hjemmesiden ca 1 august. Det skal justeres så dyrets ejer fremgår af
tilmeldingen.
Bestilling af bånd og rosetter er nu med 6 ugers levering. Vi ved vi skal bruge årets hoppe, men Jette
laver et estimat efter landskuet og bestiller rosetter derefter.
På efterårsskuet gives KUN 1 og 2 præmie og ikke point som blev gjort sidste år

9 One.com afvikler galleriet så vi må tage stilling til hvad vi vil med hjemmesiden fremadrettet. Vi
undersøger alle mulighederne for en alternativ udbyder. Galleriet er netop hvad folk værdsætter.
Jette må få redet billederne inden den 15 august hvor de går tabt

10 Medlemstal ok. Jette skal sende nogen få rykkere

11 Der er nok for folk i alle dyrskuerne hen over sommeren.

12 Vi beslutter at efter større arrangementer (Landskuet, hoppekåring, hingstekåring) evaluerer
dommere og bestyrelse i fællesskab arrangementet. Både afvikling og bedømmelse. Håbet er vi kan
lære af vores fejl, skabe en ‘drejebog’ til fremtiden og i det hele taget blive bedre rustet til at flere
kan træde til på flere fronter. Det kan sagtens foregå på fks Teams og behøver ikke være i
virkeligheden. Det skulle gerne gøre bestyrelsen mere nærværende og vil være vores bidrag til en
bedre dialog gennem evaluering.

13 Torsdag den 1 september hos Søren

14 Efter politimødet om transport i Herning, bliver der et link på landskuets hjemmeside hvor man
kan se om man er på kant med loven når man transporterer sine dyr

