
Dagsorden for bestyrelsesmøde hos Jens den 31 juli. 2011 kl.10,00. 

Deltager i mødet: Niels Peter Vejrup, Svend Christensen, Helge Sørensen, Jens Knudsen, Natascha Friis og 

Solvej Lemming 

Fraværende: Pernille Sandø 

1. Siden sidst. 

Den nye bestyrelse er trådt i arbejdstøjet, konstitueringen kan ses på hjemmesiden.   

2. Fastlæggelse af mødedatoer. 

10. september hos Helge 

26. februar hos Svend 

Generalforsamling d. 17 marts. Sted undersøges nærmere. 

3. Kåring 2011. 

Svend undersøger med bånd. 

Dommer er på plads, Svend sørger for dommerne.  

Måler er på plads. 

Skriver ved måler, Viola.  

Niels Peter speaker. 

Der vil blive taget billeder af alle heste efter de har været i ringen til mønstring. 

Jens scanner hestene. 

4. økonomi. 
Nuværende kassebeholdning: saldo 67870,25kr 

5. bladet. 
Pernille bliver redaktør. 

6. Hjemmesiden. 
Alt nyt skal hurtigst muligt på hjemmesiden. Gør salgsannoncer gratis på hjemmesiden for 
medlemmer af HAD, dog vil de blive slettet efter hvert kvartal, hvis man ikke kontakter Natascha 
om at hesten endnu ikke er solgt. Det vil komme til at træde i kraft fra den 1. januar 2012. 

7. sponsorer. 
Vi skal prøve alle at søge forskellige. Solvej tager hovedansvaret for fordeling af sponsorpræmier. 
Kontakte tidligere sponsor.  

8. Skuer. Race repræsentanter, ærespræmier. 
Forsøge at finde folk der er interesseret i at hjælpe med standen på store hestedag i 2012. 

9. Jubilæum Vilhelmsborg den 20. aug. 2011. 
1 hingst og 1 følhoppe, der er 8 min til rådighed.  

10. D.M. for haflinger. 
Der vil blive givet en ærespræmie til dm. 

11. E.M. For haflinger 2012. 
Vi afventer situationen fra den europæiske forening. 

12. Fremtidsplaner. 
Kåring 2012: sende kvittering på tilmeldingen, så man ved at den er modtaget. Sætte en boks ind 
på tilmeldingspapiret, med at hesten er til salg i forbindelse med kåringen og det kan komme med i 
kataloget. 

13. Evt. 
Der er muligheder for alle ponyracer under gruppe C at deltage i DSP’s championater. Der er 
mulighed for at få mere at vide på linket: http://www.sportspony.dk/championat.html  

Solvej Lemming 

http://www.sportspony.dk/championat.html

