
Dagsorden til BS den 21. jan. 2012, kl. 10,00, hos Svend. 
  
               Dagsorden: 
 
Tilstede: Helge, Natascha, Pernille, Jens, Svend, Niels Peter og Solvej 
 

1. Økonomi. 
50.144,69 kr. 

2. Bladet. 
Bladet er klar til godkendelse. Vi har tilbud HS at få spalteplads i bladet. 

3. Butikken. 
Lagret skal holdes på et minimum, så der opfordres til at der bestilles i god tid, hvis folk har større 
bestillinger. Evt. lave noget til næste blad.  

4. Sponsorer. 
Der skal laves et oplæg om sponser til kåring til næste møde efter generelforsamling. 
Medlemmer af HAD der deltager/ejer en hest der deltager i EM, får 500 kr. pr. hest. 
VM deltager modtager 1000 kr. 
Heste der udstiller til udstillinger i udlandet vil også får 500 kr. 
Der skal søges omkring sponsorater og der skal søge hver gang, dog vil alle ansøgninger blive 
vurderet i forhold til om økonomien tillader det.  

5. Hingste katalog. 
Det bliver droppet igen, da interessen for det er lille. Hvis hingsteejer ønsker at reklamer kan de 
købe annoncer i bladet.  

6. Drøftelse af HADs prisliste (serviceydelser). 
Hopper der stiller til elitehoppekåring, skal koste det samme som kåring af hopper.  

7. Ærespræmier tilskud til forskellige arrangementer. 
Der bestilles nye fade til dyrskuerne.  

8. HAD aktiviteter. 
Årets dyrskue haflinger vil blive indført igen, Pernille laver et forslag til det.  
I forbindelse med mødet omkring EM 2012 med HS, vil vi forsøge at få et samarbejde op at kører 
omkring evt. andre aktiviteter. Helge og Svend tager kontakt til HS.  
Medlemmer kan melde ind med forslag til arrangementer/aktivitet.  

9. Hjemmesiden /hingsteliste, salgsside m.v. 
Hingsteejer får mulighed for at få skrevet sine egne kommentar til hingsten.  

10. Skuer m.v. racerepræsentanter. 
Landsskue: Emil Kelde 
Roskilde: Pernille 
Pernille spørg Martin Bloch og Egon om han vil være dommer til Landsskue, Roskilde og Fyn. 
Odense: Svend 

11. Ændringsforslag til generalforsamling. 
Helge laver et forslag.  

12. Møde Vilhelmsborg med andre ponyracer 
Når der bliver fastsat en dato, vil vi komme til mødet med et åbent sind.  

13. EM 2012 
Ungheste skal ikke kvalificere sig, bare meldes til.  

14. Nye medlemmer 
Sende brochure og velkomstbrev. Natascha laver velkomstbrev.  
generel forsamling 
Niels Peter finder forslag til et sted. 

15. Kåring 2012 



Svend undersøger med Fredericia igen. Helge undersøger om Dr. Gerhard Rainer vil dømme til 
vores kåring. Pernille undersøger om Martin Bloch vil være dansk dommer.  

16. bestyrelsesmøde 
Næste møde 26/2 hos Niels Peter. 

 

 

 

Solvej Lemming 

 

 


