
Dagsorden for bestyrelsesmøde ved Helge. 
 
Tilstede: Helge Sørensen, Jens Knudsen, Svend Christensen, Natascha Friis, Niels Peter Vejrup og Solvej 
Lemming. 
Ikke tilstede: Pernille Sandø. 
 

1. Evaluering af kåring. 
Dagen gik godt, dog et problem med toiletforholdene, dette vil bestyrelsen kigge på næste gang. 
Næste år skal der dog være staldplaketter. Evt. hingstefremvisning sammen med kåringen.  

2. Økonomi 
69 919,62 kr. på konto. Mangler regningen fra Fredericia.  

3.      Bladet 
 Folk skal sende indslag ind til bladet, hvis de har noget de ønsker at informere medlemmerne.  
4.     Butikken 
 Solvej undersøger med polo t-shirts, underlag og tæpper. 
5.     Sponsorer 
 Lars Dau har fremsendt en sponsoraftale. Vi giver ham 1000 kr. til hans tur til WM. Derudover skal 

vi har lavet nogle regler omkring hvem der skal have sponsor. Derudover har vi sponseret 1 fad til 
hver af DM klasserne, hvilket HS har takket for.  

6.      Hjemmesiden 
 Bestyrelsen vil ikke være ansvarlig for at opdater kalenderen, og at folk skal skrive til webansvarlig 

hvis de har noget de ønsker at få i kalenderen. Hvis medlemmerne har nogle nyheder der skal på 
hjemmesiden, så send dem til webmaster. 

7.      Skuer m.v. 
 Vi vil støtte op hvis folk ønsker at afholde skuer rundt om i landet, og så vil bestyrelsen gerne være 

behjælpelig med råd og vejledning.  
8.      Elitehoppe Nakita Jørgen Søndergaard 
 Svend har indkøbt bånd, solvej har en roset den bliver sendt til NPV og NPV aflevere.  
9.      Snak om kåringsregler 
 Bestyrelsen drøfter om vi ikke kan have samme kåringsklasse for hingste og hopper, da det virker 

internationalt forvirrende. Svend og Helge kigger på vedtægterne.  
10.  Drøftelse af kårings helhedskarakter. 
 Desværre kan hesten sagtens have fine del komponenter, men at den ikke virker harmonisk at se 

på, og derfor vil den kunne få en lavere helhedskarakter end de 9 andre karakter. Mest i 
forlængelse af katalog nr. 24.  

11.  Materialeprøve 
 Der er sket små ændringer i proportionerne. Svend er racerepræsentant og foreningsrepræsentant.   
12.  Evt. 
  

 

Solvej Lemming 


